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تقدمي
د. معز بن مسعود
منّسق•الملتقى،•معهد•الّصحتفة•وعلوم•اإلخبار/جامعة•منوبة،•تونس

مع•مطلع•عام•2011•ساهمت•وسائل•اإلعالم•الجديدة•مساهمة•فعالة•في•تحريك•الشارع•
العربي•وتحقيق•عديد•التغييرات•التي•طالت•المجال•السياسي•واالجتماعي•والتعليمي•واإلعالمي...
إلخ.•فبعد•أن•لعب•اإلعالم•التقليدي•في•العالم•العربي•دور•المرآة•العاكسة•للواقع•الهامشي•الذي•
يشغله•الجمهور•المتلقي،•باعتباره•مستهلًكا•وليس•مشارًكا•أو•محاوًرا،•تمكن•اإلعالم•الجديد•
من•تكريس•إمكانيات•جديدة•للحوار،•والتبادل•والمشاركة،•وأعطى•األفراد•هوامش•أكبر•من•
حيث•النفاذ•إلى•المعلومة،•وأكسبها•الحق•في•المشاركة•في•العمليات•االتصالية،•وجعل•من•

الفضاء•االفتراضي•فضاء•جديدا•بديال•يضاف•إلى•الفضاء•العمومي•التقليدي.

من• انطالًقا• والجمهور• التقنية• بين• التفاعل• بحكم• •- الجديدة• الميديا• استطاعت• لقد•
الحاجة•-•أن•تدرك•أّن•ديموقراطية•االتصال•تستوجب•مشاركة•كل•األفراد•دون•إقصاء.•وقد•
كرست•مواقع•شبكات•التواصل•االجتماعي،•والمدونات•اإللكترونية،•ومواقع•الفيديو•التشاركي...
إلخ،•والفضائيات•التي•اختارت•تشبيك•نفسها•مع•اإلنترنت•وجهًا•من•وجوه•الحرية•االجتماعية،•
التواصل• شبكات• لعبت• السياق• هذا• وفي• االتصال.• في• والجماعات• األفــراد• حقوق• من• وحقًا•

االجتماعي•دورا•هاما•في•الحراك•السياسي•الذي•شهدته•بلدان•الربيع•العربي.

ال• التي• ــا• ــزواي وال الــمــداخــل• متعددة• إشكاليات• االجتماعية• الميديا• تطرح• ذلــك• مــع•
معرفي• هو• ما• منها• متعددة• أبعادا• أخذت• اإلشكاليات• هذه• كبير؛• بشأنها•جدل• يحتدم• يزال•
ابستيمولوجي،•وتقني،•وثقافي•وتاريخي،•في•إطار•رؤيتين•اثنتين•:•األولى•تشاؤمية•تقر•بقدرات•
التقنيات•الخارقة•إلفساد•الحياة•االجتماعية•دون•أي•اعتبار•للسياقات•التقنية•وأهمية•االبتكارات•
االجتماعية•واالستخدامات•التواصلية•والثقافية•لتلك•التقنيات،•والثانية•تفاؤلية•تعتبر•أن•الميديا•
الجديدة•قد•أحدثت•تحوالت•إيجابية•في•مجاالت•الثقافة•واالقتصاد•والعلم•والسياسة...•الخ.•
وتعتبر•هذه•النظرة•أن•العالم•االفتراضي•ما•هو•إال•امتداد•للعالم•االجتماعي،•حيث•ال•تختلف•

صيرورة•بناء•الهوية•في•الواقع•االجتماعي•عن•نظيرتها•في•المجال•اإللكتروني.

أما•من•الناحية•السياسية،•فالتقنية•توفر•أدوات•جديدة•للحياة•السياسية،•على•الرغم•
من•أنها•ال•تمثل•العامل•الوحيد•في•عملية•التغيير•السياسي.
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وال•يزال•الخطاب•العربي•اإلعالمي•مرتبكا•ومضطربا•في•التعامل•مع•أثر•الميديا•الجديدة•
في•عالقتها•بالثقافة•واإلبداع؛•فمن•جهة•ينظر•هذا•الخطاب•إلى•المستخدم•العربي•على•أنه•
فاعل•وناشط•في•»اإلعالم•البديل«•وما•يعنيه•ذلك•من•ثقافة•جديدة•تقوم•على•الحرية،•والتنوع،•
يتعامل•هذا•الخطاب•مع•المستخدم•بوصفه•ضحية•لقوى•جديدة• واإلبــداع.•ومن•جهة•أخرى•

تسيطر•على•المجال•اإللكتروني.

اإلعالمية• المؤسسات• في• التقنية• انتشار• أن• المفكرين• بعض• يعتبر• السياق• هذا• في•
والتعليمية•وغيرهما•ال•يعني•تطورها•أو•بروز•مخرجات•كُفؤة.•كما•أن•ظهور•أنماط•اجتماعية•

وسياسية•وثقافية•جديدة•ال•يعني•أنها•متماثلة•في•كل•المجتمعات•بمعنى•أنها•ليست•كونية.

بل•إن•توظيف•الميديا•الجديدة•قد•قاد•في•الكثير•من•األحيان•إلى•العديد•من•االنزالقات•
كشفت•عن•الوجه•األخالقي•الحقيقي•لممارسات•بعض•الفاعلين•في•مجتمع•اإلعالم•في•عالم•
إلى•عمليات• الجديدة•خضع• للميديا• التوظيف•اإلعالمي• أن• والعشرين،•وكيف• الواحد• القرن•
أيديولوجية•غايتها•تكريس•هيمنة•بعض•األطراف•على•آخرين،•مما•اضطر•بعض•المؤّسسات•
تطوير• عبر• االجتماعية• للميديا• المتعاظمة• االستخدامات• إشكاليات• معالجة• إلى• اإلعالمية•
مواثيق•مخصوصة•أضحت•تشكل•بدورها•جزء•من•نوع•جديد•من•األخالقيات•الخاصة•بالميديا•

الجديدة.

مقاربات• اتجاهات• استقراء• إلى• العلمي• الملتقى• هذا• التحوالت•سيسعى• هذه• إطار• في•
الميديا•الجديدة•وبيان•دور•الفاعلين•في•الفضاء•االفتراضي•في•تفكيك•منظومات•القيم•وإعادة•
تركيبها.•كما•يسعى•إلى•فهم•التحوالت•التي•نجمت•عن•استخدام•الميديا•الجديدة•سياسيا،•
الممارسات• في• المسجلة• التغيرات• في• والبحث• واقتصاديا...الخ،• وثقافيا،• واجتماعيا،•
المهنية•اإلعالمية•واالتصالية،•وتبعات•ذلك•على•أخالقيات•المهنة،•وضرورات•احترام•الحياة•

الشخصية•لألفراد...الخ.

وقد•حددنا•محاور•البحث•التالية•لهذا•الملتقى•العلمي•الدولي•:
-•المحور•األّول:•الميديا•االجتماعية•في•العالم•العربي:•المقاربات•الّنظرّية•والّتاريخّية

والمشاركة• الديموقراطي،• التحول• االجتماعي،• التواصل• شبكات• الثاني:• المحور• •-
السياسية

-•المحور•الّثالث:•التغير•االجتماعي•في•المجتمعات•العربية•ودور•النخب:•نخب•تتالشى•
ونخب•قيد•التشكل

وانتهاك• ألخالقيات،• خرق• جديدة؟• واتصالية• إعالمية• ممارسات• الرابع:• المحور• •-
لخصوصيات•األفراد
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اإلعالم اجلديد والربيع العريب : مراجعات حبثية
د. جمال الزرن
جامعة•قطر،•قطر

مقدمة
قبل•اندالع•الربيع•العربي•وإلى•زمن•ليس•بالبعيد•كانت•المنطقة•العربية•منطقة•مستثناة•
من•فرضية•تحول•أنظمتها•إلى•أنظمة•ديمقراطية.•من•جهة•أخرى•كان•اإلعالم•هذا•الوسيط•
الذي•كان•وراء•حركة•التنوير•والتحديث•في•الغرب،•أيضا•أداة•مستثناة•في•ادارة•الشأن•العام•
تغذيه• استثناء• وهو• الديمقراطية،• من• العربية• المجتمعات• استثناء• خلفية• إلى• السبب• ويعود•
المنطقة• في• لها•مصالح• قوى•خارجية• وتدعمه• الشرعية• دائم•عن• بحث• في• أنظمة•سياسية•
التجسيد• هي• ينفصالن• ال• زوجان• بوصفهما• واإلعالم• الديمقراطية• ثنائية• أن• ذلك• العربية.•

الفعلي•لمبدأ•حرية•التعبير•عبر•وسائل•اإلعالم.•

المثير•فكريا•في•كل•هذا•هو•أن•العرب•دخلوا•بعد•الربيع•العربي•عصر•الوسائطية،•وبات•
تبادل•األخبار•واآلراء•يثير•الرأي•العام•ويحدث•صيغا•مختلفة•من•التأثير•والحراك•االجتماعي•
وصل•إلى•حد•مساهمة•وسائل•اإلعالم•في•التغيير•السياسي.•هذه•اإلضافة•النوعية•في•الممارسة•
السياسية•واالتصالية•وفي•الفكر•التواصلي•العربي•جاءت•بها•كل•من•ثورة•تونس•ومصر•والتي•
خالل• من• ذلك• تجلى• وقد• الثوري.• التراكم• إظهار• في• الجماهيري• االتصال• مكانة• أظهرت•
ضربين•تواصليين.•يتمثل•الضرب•األول•في•فعل•وسائل•االتصال•الجماهيري•التقليدية•مجسدة•
في•التلفزيون•وتحررها•من•قهر•الدولة•الوطنية•وخاصة•التغطية•المباشرة•للقنوات•الفضائية•
لثورتي• •)24 فرنسا• )العربية،• اإلخبارية• القنوات• من• وغيرها• الجزيرة• قناة• مثل• اإلخبارية•
تونس•ومصر.•ويتمظهر•الضرب•الثاني•في•النمو•المطرد•لشبكات•التواصل•االجتماعي•وصحافة•

المواطن•مجسدة•في•كل•من•المدونات•ومواقع•الفيس•بوك•وتويتر•ويوتوب.•

أن• يمكن• ما• العربي• الربيع• انتفاضات• بعد• اكتشفوا• العرب• أن• القول• يمكن• البدء• في•
يقدمه•االتصال•واإلعالم•للمساهمة•في•تفعيل•الحراك•االجتماعي•المطالب•بالحرية•والعدالة•
والديمقراطية.•إن•هذه•القيمة•تأكدت•ليس•فقط•من•خالل•عملية•النشر•الواسع•لألفكار•ذات•
أن• المحتمل• من• الذي• باألثر• بل• والمدنية• السياسية• والحريات• العام• الشأن• بقضايا• الصلة•
تحدثه•عملية•النشر•في•الرأي•العام•المحلي•والدولي.•تحقق•هذا•من•خالل•ما•كنا•والزلنا•نؤكد•
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عليه•-طيلة•أكثر•من•خمس•عقود-•من•أن•المدخل•األساسي•ألي•مشروع•حداثي/تنموي•عربي•
رهين•توفر•حزمة•من•الحريات•لعل•حرية•التعبير•على•الرأي•وحرية•اإلعالم•أهمها.•

جاء•اإلعالم•الجديد•المتحرر•إذن•من•قيود•النشر•والرقابة•ومعه•ثورات•الربيع•العربي•
وقلنا•أن•فيهما•ستكون•ضالتنا•في•االنعتاق•والتحرر.•نكتشف•اليوم•وبعد•أكثر•من•اربع•سنوات•
من•تسونامي•الربيع•العربي•أن•حرية•التعبير•وحرية•اإلعالم•بجديدها•وقديمها•ال•يمكن•لها•أن•
تساهم•بشكل•فاعل•في•انتاج•تنمية•سياسية•وبشرية•واقتصادية•في•العالم•العربي•ويكفي•العودة•
الطائفية• كلها• أنتجت• التي• المصري• واليمني•وحتى• والليبي• والسوري• العراقي،• النموذج• إلى•

واإلرهاب•والتفكك•رغم•فائض•الحريات•الذي•تعيشه•هذه•الدول.•

لنوفر• كبرى• وبحثية• فكرية• بمراجعات• القيام• علينا• بات• أنه• يبدو• تقدم• ما• هدي• على•
ألنفسنا•عناء•التخبط•وراء•المثل•-على•أهميتها-•والوصول•إلى•نموذج•إعالمي•يمكن•أن•يوفر•
والتنمية• للدولة• السياسية• الوحدة• توفير• ضــرورة• مع• والديمقراطية• الحرية• تحقيق• معا• لنا•
وعلى• الحريات• على• تحققها• واسبقية• الدولة• في• التفكير• علينا• هكذا• للمجتمع.• االقتصادية•
الديمقراطية•ألنها•هي•من•سيحميها•إن•تحققت•وهي•التي•ستوظف•تلك•الحريات•في•التنمية•
التداخل• انتكاسة•هنا•ونجاح•نسبي•هناك•هو• العربي•من• الربيع• والنهضة.•ما•كشفه• والرقي•
الدولة• غياب•جهاز• في• الثورة• وحول• بأكملها• دول• تفكك• إلى• أدى• تداخل• والدولة• الثورة• بين•
إلى•ميلشيات•وصراع•محاور•إقليمية•ودولية•في•اكثر•من•منطقة•وتحولت•حرية•التعبير•وحرية•

اإلعالم•إلى•مكسب•شكلي•تحدد•وجهتها•فوهات•البنادق.•

لقد•بات•لزاما•علينا•إذن•القيام•بمراجعات•بحثية•عميقة•اليوم•لكل•المقوالت•المعلبة•عن•
عالقة•اإلعالم•الجديد•والقديم•بالحريات•العامة•وبحرية•اإلعالم•تحديدا•بعد•الربيع•العربي.•
تستهدف•هذه•الدراسة•تقديم•جملة•من•المراجعات•عن•الماضي•لبناء•المستقبل،•فهي•ضرورة•
التعبير• الواقع.•نعم•إن•إكراهات•واقع•حرية• البرنامج•بإكراهات• أو• النظرية• عندما•تصطدم•
واإلعالم•في•العالم•العربي•تستدعى•ضرورة•المراجعة•التاريخية•في•عالقة•العرب•بأهم•عناصر•
ملف•اإلعالم•الجديد•بمنظومة•الحريات.•وعادة•ما•تكون•الشعارات•واألفكار•والبرامج•-•نظريا•
مدى• في• الحقيقي• المحك• هي• وتغيراته• الواقع• تعقد• لكن• الممارسة• قبل• ومتماسكة• نقية• •-
صالبتها•في•التحقق.•في•واقع•األمر•نستدعى•المراجعات•لتصويب•األخطاء•التي•جاء•بها•الواقع•
وأفرزتها•الممارسة،•ويمكن•هنا•وقبل•الحديث•عن•اإلعالم•الجديد•الحديث•عن•مراجعات•فكر•
الجماعات•الجهادية•في•مصر•لتتحول•تدريجيا•إلى•جماعات•سياسية•أو•أيضا•المراجعات•التي•
شهدتها•الماركسية•لتتقبل•إقصاد•السوق•والديمقراطية•الليبرالية•أو•ايضا•الليبرالية•واستيعابها•
لفكرة•تتدخل•الدولة•في•العملية•االقتصادية.•وعند•حديثنا•اليوم•عن•اإلعالم•الجديد•في•العالم•

العربي•وحرية•التعبير•يمكن•الوقوف•عند•جملة•من•المراجعات•لعل•أهما•:•
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العربي•وهي• العالم• في• واإلعــالم• بيئة•جديدة•لالتصال• تتشكل• مراجعة•كيف•أصبحت•
حصيلة•تالقى•حتميتين•:•حتمية•تقنية•مجسدة•في•مخرجات•التقنية•من•خالل•اإلعالم•الجديد•
وحتمية•سوسيولوجية•مجسدة•في•انفجار•الواقع•العربي•سياسيا•معلنة•عن•رغبة•غير•مسبوقة•

في•التحرر•من•القهر•واالستبداد.•

مراجعة•الحاجة•الماسة•لمعرفة•ماهية•العالقة•بين•اإلعالم•الجديد•وحرية•التعبير•ومدى•
مساهمتهما•في•ترسيخ•مبدأ•التعددية•بوصفها•أحد•أهم•المؤشرات•عن•مدى•تعددية•عرض•

األفكار•في•وسائل•اإلعالم.

مراجعة•مدى•قدرة•اإلعالم•االجتماعي•الجديد•على•ردم•الفجوة•الميديولوجية•التي•هي•
التواصل• مظاهر• على• والشفوي• المكتوب• هيمنة• واستمرار• الوسائط• بين• معرفية• االصل• في•

االجتماعي•والسياسي•في•الفكر•العربي.

مراجعة•تغلغل•فكرة•إعالموفوبيا•اإلعالم•الجديد•أي•الخوف•من•اإلعالم•الجديد•بنفس•
التعلم• عناصر• أهم• أحد• إلى• التحول• على• مقدرته• رغم• هذا• التقليدي• اإلعــالم• فوبيا• وتيرة•

والتربية•على•وسائل•اإلعالم•والتنشئة•االجتماعية.

مراجعة•إعادة•تموقع•المثقف•العربي•تجاه•عادة•أنتاج•التمايز•بعد•الربيع•العربي،•تمايز•
العرب• يميز• ما• إنتاج• إعادة• أو• الديمقراطية• إنتاج• إما• أي• الديمقراطي• االستثناء• العرب•في•

ويجعلهم•استثناء•وهو•الدكتاتورية•ودولة•االستبداد•السياسي.

مراجعة•اآلليات•المنهجية•لتحليل•السياقات•الجديدة•التي•أفرزها•اإلعالم•الجديد•والربيع•
العربي•وتحديدا•الحاجة•الماسة•إلى•تبنى•وظيفة•جديدة•لإلعالم•الجديد•تؤمن•بضرورة•تالزم•
الحتمية•التقنية•والسوسيلوجية•في•الواقع•العربي•إذا•ما•أردنا•أن•يكون•لإلعالم•فعل•في•تحديث•

المجتمع.

بيئة جديدة لالتصال أو اإليكوميديا بعد الربيع العريب
المراجعة•األولى•تفرض•علينا•اإلقرار•بوجود•بيئة•جديدة•لإلعالم•واالتصال•في•المنطقة•
العربية•دعمها•الربيع•العربي•لتصبح•ظاهرة•للعيان•أكثر•من•أي•وقت•مضى)1(.•اإلقرار•بهذه•
القائمة•على• التقليدية•لإلعالم•واالتصال• البيئة• نقد•ومراجعة• الجديدة•يفرض•بدوره• البيئة•
واآلراء• األفكار• الواحد•على•كل•أشكال•معابر•نشر• الحزب• أو• الدولة• الحريات•وهيمنة• غياب•
واألخبار•بين•الناس.•فمنذ•بداية•هذا•القرن•أصبحت•تتشكل•خارطة•تواصلية•جديدة•مؤذنة•
بدخول•المجتمع•اإلنساني•في•بيئة•إعالمية•جديدة•يمتزج•فيها•اإلعالم•باالتصال•والصحفي•
بالمواطن•وهو•ما•بات•يعرف•تقنيا•وفكريا•باالندماج•Convergence.•إن•هذه•البيئة•ومالمحها•
ال•تختلف•عن•البيئة•في•شقها•الفيزيائي•الطبيعي.•فإذا•كان•مستوى•درجة•الحرارة•في•الطبيعة•

جمال•زرن•:•البيئة•الجديدة•لالتصال•أو•اإليكوميدا•عن•طريق•صحافة•المواطن،•مجلة•الباحث•اإلعالمي،•جامعة•بغداد،• •)1(
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65911•.2012•،17•العدد
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المادية•شأنا•محددا•في•التوازن•البيئي•الطبيعي•فإن•مستوى•الحريات•وخاصة•تنقل•المعلومات•
واآلراء•وتداولها•في•المجتمع•بات•أيضا•أمرا•محددا•في•مدى•التوازن•الميدياتيكي•في•العالم•
وفي•كل•دولة•على•حدة.•كما•توجد•بيئة•خاصة•بالطبيعة•فإنه•توجد•اليوم•بيئة•أخرى•موازية•
اسمها•بيئة•األفكار•واألخبار•ووسائطها•وطرق•تداولها.•إن•تحول•وسائط•االتصال•من•التناظري•
إلى•الرقمي•ومن•الهرمي•إلى•الشبكي•أحدث•بيئة•جديدة•في•تبادل•األخبار•واآلراء•يمكن•أن•
نصطلح•على•تسميتها•»اإليكوميديا«•أو•»البيئة•الجديدة•لإلعالم•واالتصال«•بعد•الربيع•العربي.•
تهاوت•المنظومة•القديمة•في•التعامل•مع•حرية•اإلعالم،•واصبح•المجال•اإلعالمي•مختال•بين•

فائض•في•الحريات•وبين•غياب•عن•توظيف•هذا•الفائض•وحمايته.•

فمن•صحافة•الحزب•الواحد•والدولة•بوصفها•حارس•البوابة•التقليدي•الوحيد•في•العالم•
أمام• نفسه• والمواطن• والسياسي• الصحفي• وجد• االستقالل• بعد• ما• دولــة• نشأة• منذ• العربي•
السياسة• ورجــل• األعمال• ورجــل• الصحفي• أصبح• مقنن.• حتى• او• معدل• غير• إعالمي• مشهد•
التي• للتقنية• أصبح• كما• لالتصال.• الجديدة• البيئة• تحديد•مالمح• في• رئيسيون•جدد• العبون•
دورا• العربي• الربيع• بعد• األخرى• هي• والملكية• والرقابة• التوظيف• اسر• من• كاإلنسان• تحررت•
الثانية•من•القرن•الحادي•والعشرين• متعاظما.•أصبح•الحديث•المستجد•منذ•بداية•العشرية•
إذن•هو•اإلعالم•الجديد•مجسدا•في•صحافة•شبكات•التواصل•االجتماعي•واإلعالم•التفاعلي.•
إلحراج•كبرى•التلفزيونات•واإلذاعات•والصحف•والمجالت•ذات•التاريخ•العريق•أو•ذات•المال•
على• الصفحات• تلك• كل• على• المحافظة• البيئي• التوازن• ولضرورات• لزاما• علينا• فأنه• الوفير•
مواقع•الفيسبوك•وتويتر•وعلى•كل•تلك•الفيديوهات•عل•موقع•اليوتوب.•ونستحضر•هنا•مثال•من•
الطبيعة•:•»إلزعاج•فيل•واحد•على•كل•نمل•األرض•أن•يتحد«.•وترجمتها•اإلعالمية•أنه•وإلحراج•
تلفزيون•مثل•الجزيرة•أو•العربية•أو•السى-أن-أن•أو•أي•تلفزيون•حكومي•أو•خاص•يريد•أن•يحدد•
أجندته•بعيدا•عن•المصلحة•العامة•على•كل•صفحات•الفيسبوك•وفيديوهات•اليوتوب•أن•تتحد•
في•حركة•نشر•افتراضي•غير•مسبوق•وبدون•ترخيص•مسبق.•إن•هذا•اإلعالم•البديل•بات•مؤشرا•
جديدا•في•الفضاء•االتصالي•وإعالن•هام•عن•ميالد•فاعلون•جدد•في•المشهد•اإلعالمي•يشكلون•

شيئا•فشيئا•بيئة•إعالمية•جديدة•أكثر•اتساعا•وتشابكا.•

ويمكن•أن•نعود•إلى•مثال•الثورة•التونسية•ودور•شبكة•الفيسبوك•والثورة•المصرية•ودور•
األنترنت•والهاتف•الجوال•في•تفجرها)1(•وأخيرا•مثال•تجاهل•اإلعالم•األمريكي•لمقتل•ثالثة•
طلبة•أمريكيين•عرب•بدم•بارد•سنة•2015،•ليستطيع•وفي•ظرف•ساعات•اإلعالم•االجتماعي•أن•
يحول•المسألة•إلى•قضية•رأي•عام•محلي•ودولي•تتهافت•لتغطيتها•وسائل•اإلعالم•التقليدية)2(.•

•الثورة•المصرية-•الدوافع•واالتجاهات•والتحديات•)جماعي(•608•-الناشر:•المركز•العربي•لألبحاث•ودراسة•السياسات،• •)1(
الدوحة.•الطبعة•األولى،•بيروت•2012.

إعالمية•أمريكية•تهاجم•غياب•تغطية•مقتل•3•مسلمين•بأمريكا:•مهاجم•مسلم•=•إرهابي..•مهاجم•أبيض•=•خالف•على• •)2(
•24 الزيارة• تاريخ• •http://arabic.cnn.com/world/2015/02/12/america-media-coverage-carolina سيارة•!• ركن•

فيفري•2015.
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وتثير•البيئة•الجديدة•لإلعالم•ضرورة•البحث•في•توازن•بيئة•المجال•اإلعالمي،•ويكون•ذلك•
حتما•من•خالل•البحث•في•العالقة•الجديدة•بين•حرية•التعبير•والتنوع•في•بيئة•اإلعالم.•وهنا•
علينا•أن•نتساءل•كيف•يمكن•المحافظة•على•حرية•التعبير•وصحف•عريقة•أصبحت•تغلق•ومواقع•
إلكترونية•أصبح•االبحار•إليها•بمقابل.•كيف•يمكن•ضمان•التنوع•البيئي•اإلعالمي•وسوق•اإلعالم•

تتحكم•فيه•عشرات•الشركات•اإلعالمية•الغربية•العابرة•للقارات.•

مع•الربيع•العربي•ومع•تطور•تكنولوجيات•االتصال•وفعل•العولمة•أصبحت•تتمظهر•إعالم•
جديدة•وصحافة•جديدة•وكلها•استخدامات•واحتياجات•في•طور•التشكل•في•عالقتها•بالحراك•
صحافة• مميزات• رســم• في• االجتماعي• التواصل• وشبكات• يساهما• أن• يمكنهما• االجتماعي•
المستقبل•وصحافييها.•في•هذا•اإلطار•سيكون•للقارئ/المواطن•القديم•دور•متعاظم•في•عملية•
النشر•عامة•وفي•تحديد•خصائص•اإلعالم•االجتماعي•وصحفي•الغد•خاصة،•وذلك•من•خالل•
تقديمه•وعيه•المواطني•في•تفاعله•مع•قضايا•الشأن•العام)1(.•هل•ستتمكن•التكنولوجيا•الحديثة•
لالتصال•من•الوصول•إلى•واقعية•جديدة•لتحقيق•شعار•:•اصنع•خبرك•بنفسك•وعبر•عن•رأيك•
بنفسك.•هل•أصبح•الحديث•اليوم•عن•اإلعالم•االجتماعي•من•زاوية•تقنية•والذي•كان•والزال•
الخطاب•المهيمن•على•جزء•من•أدبيات•االتصال•خالل•العشرية•المنقضية•ال•يستقيم•في•غياب•
؟)2(•مضمون• العربي• الربيع• في• التقنية•مجسدا• تلك• أفرزته• الذي• االجتماعي• الفعل• مسائلة•
أثر• واإلعالم•من• الجديدة•لالتصال• للبيئة• ما• بيان• أهمية• في• تتلخص• بحثيا• المراجعة• هذه•
على•المجال•الصحفي•والتي•ال•يمكن•عزلها•عن•السياقات•الجديدة•لحرية•التعبير•وإيكولوجيا•

الميديا•في•عصر•الرقمنة•؟•

التعددية واإلعالم اجلديد
هذه•المراجعة•البحثية•امتداد•للمراجعة•األولى•ولها•صلة•وثيقة•بمقولة•التعددية•اإلعالمية•
أي• اإلعالم• وسائل• تعددية• بوصفها• التعددية• تفهم• ما• فعادة• الجديد.• باإلعالم• في•عالقتها•
تعددية•ملكية•وسائل•اإلعالم•ال•أكثر.•لكن•ال•قيمة•لتعددية•ملكية•وسائل•اإلعالم•إذا•لم•تكن•
الرسالة•تعددية•أيضا.•هكذا•علينا•اعتبار•أنه•ال•فصل•بين•تعددية•وسائل•اإلعالم•والتعددية•
الربيع•العربي•لم•يكن•اإلعالم• في•خطاب•وسائل•اإلعالم.•ففي•تونس•باعتبارها•احدى•دول•
تعدديا•حتى•مع•تمكين•بعض•الخواص•قبل•الثورة•من•ترخيص•لبعث•بعض•القنوات•والمؤسسات•
اإلعالمية)3(.•إذا•هل•يكفي•أن•يكون•اإلعالم•تعدديا•على•مستوى•الملكية•حتى•يكون•تعدديا•على•

جمال•زرن•:•صحافة•المواطن•:•المتلقي•عندما•يصبح•مرسال،•المجلة•التونسية•لعلوم•االتصال،•تونس•2009.• •)1(
(2) Armant Mattelard : La mondialisation de la communication, Puf, « Que sais-je ?», Paris, 1996.

من• هم• لمن• او• النظام• من• مقربون• هم• لمن• القديم• النظام• عهد• في• الخاصة• التونسية• اإلعــالم• وسائل• أغلب• كانت• •)3(
http://www.inric.tn/ •: واالتــصــال• اإلعــالم• إلصــالح• المستقلة• العليا• الهيئة• تقرير• راجــع• الحاكمة.• األســرة• أقــارب•
3Ainric-%catid=43&07-14-14-29-04-3A2012%index.php?option=com_content&view=article&id=155

conferences&Itemid=151&lang=ar•تاريخ•الزيارة•جانفي•2015.



14

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - عدد خاص

مستوى•المضامين.•إن•التجربة•التونسية•قبل•الثورة•وغيرها•من•التجارب•العربية•وحتى•الغربية•
الشروط• بين•جملة•من• وشــرط•من• اإلعــالم•هي•مدخل• وسائل• ملكية• تعددية• أن• تؤكد• منها•

لضمان•التعددية•داخل•المجتمع.•

هل•يمكن•القول•مع•الربيع•العربي•ومع•شيوع•استعماالت•اإلعالم•الجديد•بدخول•العرب•
عصر•التعددية•اإلعالمية•وسيلة•ورسالة.•إن•اإلعالم•الجديد•منتج•لنموذج•جديد•من•اإليكوميديا•
يتسم•بنسق•أعلى•من•التعددية•وانسياب•أوفر•من•األخبار•واآلراء•داخل•المجتمع•قياسا•لإلعالم•
التقليدي.•يعتبر•التنوع•البيئي•االتصالي•فكريا•الترجمة•السياسية•لمقولة•التعددية•اإلعالمية.•
من• عالية• نسبة• ضمان• على• قدرته• بعدم• مباشرة• عالقة• له• نقد• القديم• لإلعالم• كان• إذا•
أرقى•في•ضمان• درجة• توفير• إلى• الجديد•وصوله• اإلعالم• مزايا• أهم• بين• فإن•من• التعددية•
التعددية•من•القديم•الذي•من•أحشائه•ولد•وتشكل.•وإذا•ما•كان•اإلعالم•الجديد•لدى•البعض•
بطبعه•تعددي•فإن•التفكير•فيه•وفي•تعدديته•في•حاجة•إلى•تعددية.•إن•من•بين•أهم•العوائق•التي•
كبلت•تطور•اإلعالم•في•العالم•العربي•هو•عدم•التعدد•في•التفكير•في•تكنولوجيات•االتصال•وهو•
تفكير•سليل•موروث•تعامل•دولة•ما•بعد•االستقالل•مع•ملف•اإلعالم•وماذا•يمكن•أن•يقدم•للناس•
في•دول•متخلفة•وكيف•استأثرت•مؤسسة•الدولة•وأنساقها•باستقطاب•هذا•الملف•الحساس•في•

بناء•النظام•السياسي•ونمو•المجتمع•بشكل•أحادي.•

يمكن•القول•اليوم•ورغم•كل•اإلضافات•التي•جاء•بها•الربيع•العربي•بأن•اإلعالم•العربي•
وليس• متعدد• إعــالم•جديد• أمــام• األمــر• في•حقيقة• فنحن• تعددية.• بــدون• متعدد• بكونه• يتميز•
بتعددي.•ويمكن•ترجمة•هذه•الفرضية•على•النحو•اآلتي•:•كسب•اإلعالم•العربي•رهان•تعددية•
الوسيلة•أي•فيما•يتعلق•بالملكية•في•ظاهرها•الكمي•وغابت•تعددية•الرسالة•في•بعدها•الكيفي.•
يوجد•إذن•تعدد•في•سؤال•»من•يقول•»•ومازلنا•نبحث•عن•تعددية•في•سؤال•»ماذا•يقول«.•فكأن•
بالكل•يقول•نفس•الشيء•أي•بعبارة•أخرى•فإن•الواحد/المفرد•الذي•يعتبر•نفسه•تعبيرة•عن•الكل•
في•وسائل•اإلعالم•يقول•رسالة•واحدة•غير•متعددة.•كان•هذا•التوصيف•حاضرا•بقوة•قبل•ربيع•
اإلنسان.• وحقوق• والديمقراطية• والتعددية• الحرية• لشعار• حاملة• جاءت• التي• العربية• الثورات•
أصبح•اإلشكال•المطروح•على•النخب•السياسية•وقادة•الرأي•والتي•تساهم•في•تشكيلها•وسائل•
اإلعالم•هو•اآلتي•:•كيف•يمكن•أن•تكون•التعددية•في•نفس•الوقت•تعددية•في•الوسيلة•وتعددية•
بالتعددية• الخاصة• المؤشرات• من• شبكة• توفير• في•ضرورة• الجواب• يأتي• ربما• الرسالة.• في•

اإلعالمية•بوصفها•قاعدة•أي•انتقال•ديمقراطي•بعد•الربيع•العربي.

ال•يمكن•حماية•حرية•التعبير•وحماية•حرية•وسائل•اإلعالم•في•نقل•الخبر•والتعليق•عليه•
بالرأي•وخاصة•ضمن•مبدأ•حق•المواطن•في•إعالم•متوازن•إذا•لم•تتوفر•شبكة•مؤشرات•تضمن•
مدى•تعددية•اإلعالم•بوصفه•الضمانة•الحقيقة•للنقاش•العمومي•والديمقراطية.•وتتضمن•شبكة•
المؤشرات•جملة•من•المؤشرات•الداخلية•والخارجية•ذات•الصلة•بالمؤسسة•اإلعالمية•وكذلك•
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تلك•المتعلقة•بالعديد•من•المعطيات•القانونية،•والجغراسياسية•للمؤسسة•اإلعالمية•وظروف•
عمل•الصحفي•ووضعية•الصحفيين•وحرفيتهم.•هذا•باإلضافة•إلى•جملة•من•المؤشرات•النوعية•
والكمية•المحددة•لمبدأ•التعددية•اإلعالمية.•هكذا•إذن•يصعب•الحديث•عن•حرية•التعبير•إذا•
لم•تتوفر•جملة•من•القواعد•الشفافة•في•طريقة•عرض•تعدد•األفكار•واآلراء•التي•يثيرها•الرأي•
العام.•إن•التعددية•هي•حجز•الزاوية•ألي•حديث•عن•مبدأ•حرية•التعبير•ومعها•حرية•وسائل•

اإلعالم.)1(

كما•ال•يفهم•التفكير•في•التعددية•إال•إذا•كان•التفكير•تعدديا•بدوره•أي•ضرورة•أن•تكون•
عامة• اإلعــالم• لملف• متعددة• فكرية• ومقاربات• مساهمات• من• نابعة• للتعددية• فهمنا• نتيجة•
واإلعالم•العمومي•تحديدا.•إن•نقطة•انطالق•التفكير•في•مؤشرات•وأركان•التعددية•محددة•في•
بقية•مراحل•إصالح•المنظومة•اإلعالمية.•ويبدو•أن•بطء•عجلة•إعادة•هيكلة•اإلعالم•العربي•
مستقبل• نفهم• كيف• في• وسياسية• فكرية• تعددية• وجود• عدم• إلى• كبير• بشكل• يعود• وإصالحه•
اإلعالم•في•ضل•سياق•انتقال•ديمقراطي•يعيش•فيه•اإلعالم•بدوره•حالة•انتقال•نوعي•فرضها•

اإلعالم•الجديد.)2(

اإلعالم اجلديد والفجوة الوسائطية
المراجعة•البحثية•الثالثة•لها•صلة•بالتاريخ•الميديولوجي)3(•للوسائط•في•الفكر•العربي•
وهل•هو•منتج•لثقافة•تواصلية•ما•أم•ال،•فقد•أثبت•الربيع•العربي•وجود•هذه•الفجوة•الوسائطية•
الكبرى•في•الفكر•االتصالي•العربي.•ونعنى•بالفجوة•الوسائطية•تلك•األفكار•واآلراء•التي•ال•تجد•
في•ظل•سياق•سوسيولوجي•وسياسي•محدد•الحوامل•المناسبة•لبثها•وتلقيها•في•المجتمع،•فتترك•
تشوهات•فكرية•ومعرفية•عميقة•في•صيرورة•تحديث•المجتمع.•إذا•كانت•فكرة•الديمقراطية•
الجماهيري•مجسدة•في• الطباعة•ووسائل•االتصال• تاريخيا•مع•ظهور• الغرب•قد•تالزمت• في•
وليدة• تعتبر• العربية• المنطقة• التعبير•في• قيمة•حرية• فإن• والتلفزيون،• اإلذاعة• ثم• الصحافة•
واإلعالم• الفضائي• التلفزيوني• البث• تطور• خالل• من• وذلك• االتصال• في• اإللكترونية• الثورة•
الجديد•مجسدا•في•شبكة•االنترنت.•لم•تتجسد•فكرة•الحرية•والديمقراطية•عند•العرب•ورغم•
مع• أي• تفعيليه• في• االلكتروني• الحامل• ساهم• الذي• العربي• الربيع• مع• إال• بها• المطالبة• قدم•

اإلعالم•االجتماعي•التفاعلي.•

(1) Les médias contribuent-ils au débat démocratique ? http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
citoyen/enjeux/media-democratie/medias-contribuent-ils-au-debat-democratique.html. تاريخ•الزيارة•جانفي 
2015

(2) Pluralisme des médias et démocratie: La logique médiatique fabrique-t-elle de l’uniformité ?, par Sophie 
Léonard : http://www.iteco.be/Pluralisme-des-medias. 2015•تاريخ•الزيارة•جانفي

الميديلوجي•مصطلح•جاء•به•ريجيس•دوبريه•ونعنى•به•الوسائطية.• •)3(
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إن•كل•فكرة•في•حاجة•إلى•محمل•أو•وسيط•حتى•تنتشر•فتتجسد.•وإن•لم•تجد•الفكرة•
مختلف• بشكل• ستوظف• الفكرة• تلك• فإن• فيه• ظهرت• الذي• العصر• لسياق• المناسب• الوسيط•
وضمن•استخدامات•قد•تشوهها•أو•قد•تتعارض•مع•قيمها•ومضمونها•الصحيح.•فال•يتوقف•تاريخ•
األفكار•على•مدى•توفر•الحامل•المناسب•وال•تتوقف•الوسائط•على•االستخدام•لتنتظر•التحامها•
بالفكرة•التي•من•أجلها•اخترعت•والتي•عليها•أن•تحتضنها.•لقد•اختزل•اإلعالم•الجديد•عالقة•
العرب•بالوسيط،•اختزل•الفجوة•الميديولوجية•للمكتوب•والفجوة•الميديولوجية•للصورة•ليصبح•
العرب•في•عالقتهم•بالوسيط•يتفاعلون•مع•الوسائط•وأفكارها•بما•هو•متاح•لمجتمعات•الحداثة.•
ألول•مرة•يصبح•الوسيط•حرا•من•كل•أشكال•الهيمنة•ويصبح•مضمونه•هو•حرية•التعبير•وحرية•
التفاعل•مع•قضايا•الشأن•العام•بدون•إكراه.•والسؤال•المطروح•اآلن•هو•أين•يمكن•موقعة•اإلعالم•

الجديد•في•التاريخ•الوسائطي•العربي.•

ظهر•مصطلح•ميديولوجيا)1(•الذي•اشتغل•عليه•الفيلسوف•الفرنسي•ريجيس•ديبريه•أول•
ما•ظهر•في•كتابه•السلطة•الثقافية•في•فرنسا•الذي•كتبه•1979،•وتأتي•قوة•كتابات•ديبريه•في•
كيفية•الربط•بين•الثقافة•والوسيط•أي•أن•الوسيط•يؤثر•في•أوعية•المعرفة•واتجاهاتها•وأناسقها•
أي•فال•يمكن•تناول•تاريخ•األفكار•السياسية•واالتجاهات•الثقافية•في•غياب•تناول•الوعاء•الذي•به•
تبلغ•وتوصل•تلك•األفكار•واإلبداعات•اإلنسانية•أي•أن•تاريخ•األفكار•والثقافات•ال•يمكن•عزله•عن•
تاريخ•وسائل•اإلعالم.•من•هنا•يمكن•التوقف•عند•معطي•على•قدر•كبير•من•األهمية•أال•وهو•أن•
المثقف•ال•يتحدد•فقط•بأفكاره•والظرف•السياسي•واألدوار•التي•من•الممكن•أن•يلعبها•في•فترة•
تاريخية•ما•وإنما•أيضا•بما•هو•متوفر•ومتاح•من•وسائل•تعبير•أي•وسائط•أو•أوعية•الوعي•الفكري•
والثقافي•والسياسي.•وقد•طبق•ديبريه•هذا•التمشي•على•النموذج•الغربي•المسيحي•وانتهي•إلى•
عديد•االستنتاجات•الهامة•الخاصة•بالتاريخ•األوروبي•وهو•ما•ال•يمكن•أن•نطبقه•قصريا•على•
الفكر•العربي•أو•اإلفريقي•أو•النموذج•اآلسيوي.•كل•ما•يمكن•أن•نستعيره•هو•الفكرة•أو•المفهوم•
الرئيسي•وهي•عالقة•الثقافة•بالوسيط•أي•دراسة•دور•وسائل•اإلعالم•في•تشكيل•الوعي•الثقافي•

في•مجتمع•ما•في•زمن•ما.)2(

لذلك•يبدو•عمل•ريجيس•ديبريه•حول•الديني•والصورة•محطة•هامة•في•فتح•مجاالت•بحثية•
ومداخل•جديدة•ذات•إضافة•منهجية•يمكنها•أن•تمكن•الباحث•من•جملة•من•المفاتيح•المعرفية•
لسبر•أغوار•التاريخ•األوروبي•واستخراج•االتصالي•فيه،•فال•يمكن•عند•ديبريه•عزل•التقنية•عن•
التعبيرات•الثقافية•والفنية•اين•يحتل•الديني•واألسطوري•والصورة•حيزا•معرفيا•كبيرا.•فالرسم•
ودوره•في•الحضارة•الغربية•يختلف•جذريا•عن•مثيله•في•آسيا•أو•أوروبا•أو•عند•العرب•أو•القبائل•
اإلفريقية•وكذلك•التلفزيون•والكتاب•والفيديو•وغيرها•من•الوسائط•وهنا•ال•تطرح•المسألة•في•

•Les Cahiers de Mediologie•.أنظر•مجلة•كراسات•الميديولوجيا•التي•يشرف•عليها•ريجيس•ديبريه •)1(
(2) Elisabeth EISENSTEIN : La révolution de l`imprimerie dans l`Europe des premiers temps modernes - 

Paris, La Découverte, 1991.
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لكل• بأن• إقرار• ثقافته• لكل•شعب• بان• اإلقــرار• إن• بل• المحلية• الخصوصية• أي• البسيط• شكلها•
شعب•وسائطه•في•االستعماالت•حتى•وإن•كانت•تقنيا•واحدة،•ألن•التقنية•وإن•كانت•واحدة•فإن•
استعماالتها•الثقافية•تختلف•من•مجتمع•إلى•آخر•فلكل•مجتمع•ثقافته•الخاصة.•فال•وجود•لوسيلة•
إعالم•ليست•وسيطا•ثقافيا•وإن•حدد•لها•دورا•ما•هناك•في•أوروبا•فإن•ذلك•الدور•الوظيفي•قد•
يتغير•هنا•عند•العرب•أو•في•جنوب•آسيا.•ويمكن•التوقف•عند•عالقة•العرب•باكتشاف•الطباعة•

والفجوة•الوسائطية•التي•تركتها•بسبب•تحريمها•طيلة•أكثر•من•ثالثة•قرون.

إذن•بإمكان•دراسة•تاريخ•ودور•وسائل•اإلعالم•كمحور•مركزي•في•تفعيل•فهم•جديد•للثقافة•
وللمثقف•الذي•كثيرا•ما•عزل•أو•عزل•نفسه•أو•ترفع•عن•وسائط•المعرفة•أو•أوعية•بث•الوعي•
الحداثي.•هذا•هو•الكثير•الذي•يمكن•أن•تقدمه•لنا•أبحاث•ديبريه•وهي•الكفيلة•بإحداث•هزة•
معرفية•في•عديد•المسلمات•والمفاهيم•ذات•الصلة•بالفكر•السياسي•العربي•وبالمثقف•الذي•لم•
يخرج•الخطاب•عنه•وإليه•عن•خطاب•األزمة•وهي•في•األصل•أزمة•تواصلية.•يمكن•أن•يسعفنا•
اإلعالم•الجديد•وثورات•الربيع•العربي•بحثيا•يفتح•ملف•مراجعة•عالقة•العرب•تاريخيا•بوسائل•
اإلعالم•والتي•أظهرت•حاجتهم•إلى•المطبوع.•فقد•شهدت•أغلب•دول•الربيع•العربي•فائضا•في•
إصدار•الصحف)1(،•وكذلك•في•االحتجاج•والتعبير•المباشر•في•الشارع•عبر•التظاهر،•ونفس•
لمراجعة• منتجة• المراجعة• هذه• واإلذاعية.• الفضائية• القنوات• مئات• ببعث• يتعلق• فيما• الشيء•

أخرى•مستمدة•منها•أال•وهي•مراجعة•عالقة•المثقف•بالوسيط•وخاصة•اإلعالم•الجديد.

هناية الداعية : من املثقف إىل الناشط
المراجعة•الرابعة•لها•صلة•بعالقة•اإلعالم•الجديد•بدور•المثقف•بعد•الربيع•العربي•ودور•
اإلعالم•في•تفعيل•دوره•من•عدمه.•ال•يقبل•اإلعالم•الجديد•وال•يؤمن•بمقولة•المثقف•النبي•
أو•المثقف•الداعية•كما•دافعت•عنه•المؤسسة•الدينية•هنا•وهناك•وال•كما•صاغته•الصحافة•
المكتوبة•وال•المثقف•كما•طوعه•التلفزيون•وحوله•إلى•مادة•مستهلكة•تؤسس•لتأبيد•السائد.•تهتم•
هذه•المراجعة•بعالقة•بالمثقف•باإلعالم•الجديد•بوصفه•وسيط.•فقد•أظهر•اإلعالم•الجديد•
الحقل• في• بالناشطين• عرفت• جديدة• مثقفة• فئة• ظهور• العربي• الربيع• طيلة• استعماالته• في•
السياسي•والثقافي.•لم•يعد•مثقف•اإلعالم•الجديد•هو•مثقف•الصحافة•المكتوبة•الذي•يحرر•
مقاالت•رأي•أو•مثقف•التلفزيون•الذي•له•مقدرة•على•االقناع•وشد•األنظار•ويملك•مقدرة•على•
اللباقة•والكياسة•التي•تبحث•عنها•الصورة•التلفزيونية.•وقد•اعتبر•بيار•بوردييه•في•كتابه•المثير•
للجدل•»عن•التلفزيون«•والذي•يبدأه•بجملة•»ال•يمكن•أن•نقول•الشيء•الكثير•في•التلفزيون«•في•
إشارة•إلى•عالقة•التلفزيون•المثقف•وعدم•قدرتها•على•تبني•التحليل•والرأي•واالستدالل•لإلقناع•
بل•فقط•تبني•كل•ما•يساهم•في•شد•المشاهدين•من•أجل•إرضاء•المعلن.•أن•التلفزيون•عند•

شهدت•تونس•مثال•تمكين•أكثر•من•مائتي•صحيفة•من•إعالم•بالصدور•منذ•ثورة•14•جانفي•2011. •)1(
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بوردييه•أسس•للمثقف/الصحفي•أي•المثقف•السلعة•القابل•لالستهالك•الحيني•في•إشارة•إلى•
سيرة•الكاتب•الفرنسي•برنار•هنرى•ليفي.•لقد•ولى•عهد•المثقف•الداعية•أخذا•بمقاربة•عبد•
اإلله•بالقزيز.)1(•فهل•يمكن•لإلعالم•الجديد•أن•يكون•منتجا•لمثقف•بديل•عجز•عن•توفيره•

التلفزيون•؟

يمكن•القول•أن•عاملين•مهدا•لظهور•مصطلح•المثقف•في•الغرب.•األول•يتمثل•في•الصراع•
بين•الكنيسة•ممثلة•في•رجال•الدين•والطبقة•المثقفة•الجديدة•ذات•النزعة•التحررية•الليبرالية•
العلمانية•أما•العامل•الثاني•فيتمثل•في•حادثة•دريفيس•التي•رغم•تفاصيلها•والكتب•التي•ألفت•
حولها•يمكن•أن•نستخلص•منها•حقيقة•حية•تعنينا•في•تتبع•االنعكاسات•الممكنة•في•فهم•صيرورة•
المثقف•العربي.•هذه•الحقيقة•وإن•بدت•اليوم•بديهية•فإنها•في•عهدها•تمثل•ثورة•ونهضة•فكرية•
المكتوبة•في•ذلك• الصحافة• اإلعــالم•وخاصة• بــأداء• المثقف• دور• أال•وهي•تالزم• لها• مثيل• ال•
العصر•أي•نهاية•القرن•التاسع•عشر.•فبيان•المثقفين•الفرنسيين•الذي•نشره•إميل•زوال•الكاتب•
والقصاص•الفرنسي•المعروف•في•صحيفته•L’Aurore•تضامنا•مع•دريفيس•الجنرال•الفرنسي•
من•أصل•يهودي•الذي•اتهم•دون•محاكمة•بالتعاون•مع•المخابرات•والجيش•األلماني.•كانت•تلك•
الصحيفة•وتلك•العريضة•التي•وقع•عليها•أشهر•مثقفو•فرنسا•شهادة•ميالد•مصطلح•المثقف•
في•الجملة•الشهيرة•»...هؤالء•المثقفين...•Ces intellectuels«.•النتيجة•هي•دخول•المثقف•في•
معركة•الشأن•العام•وبقيت•تلك•ميزة•المثقف•الفرنسي•مثل•سارتر•وكامي•وجان•جنيه•وغيرهم،•
ثم•أن•ال•وجود•لمفهوم•أو•لجسد•اسمه•المثقف•في•غياب•وسائل•اإلعالم•أي•وسائل•االتصال•
الجماهيري.•إن•هاتين•الميزتين•غائبتين•إذا•ما•أردنا•تتبع•مسيرة•المثقف•العربي•المعاصر.•
كيف•ساهم•اإلعالم•في•إثارة•مكانة•المثقف•داخل•المجتمع•أو•كيف•ساهم•المثقف•في•تفعيل•
وسياسة• بيئة• من• وتعقيداته• تفرعاته• بكل• العام• الشأن• تحول• أي•هل• ؟• دوره• لتفعيل• اإلعالم•
واقتصاد•وتعليم•إلى•منابر•حوارية•أي•قضية•مجتمع•يقودها•المثقف•داخل•المجتمع•وباستقاللية•

عن•أجندات•مؤسسات•الدولة.)2(

إن•المهتمين•باإلعالم•في•الوطن•العربي•في•دولة•ما•بعد•االستقالل•كانوا•في•غالبتهم•
يمكن• ما• أول• كان• واالستعمار.• الحماية• عهد• في• االستعمارية• بالمؤسسات• اشتغلوا• ممن•
مالحظته•هو•تعامل•وسائل•اإلعالم•مع•الشعب•ومن•ورائه•المثقف•اإلداري•الساهر•على•تسيير•
وسائل•اإلعالم•تلك•تعامال•تحقيريا•فيه•ازدراء•وانتقاص•من•مفهوم•الشعب•أو•المجتمع•أو•
•Les Indigènes•الجماهير•بل•إن•التعامل•يحمل•في•طياته•نبرة•ونعوتا•استعمارية•مثل•األهالي
وانتقاص• احتقار• عالقة• بالشعب• الرسمي• غير• وحتى• الرسمي• اإلعالم• عالقة• بقيت• لذلك•
وكثيرا•ما•نسمع•مصطلحات•مثل•»أن•الشعب•لم•ينضج•بعد«•و•»أن•الشعب•ليس•أهال«•وإذا•ما•

عبد•اإلله•بلقزيز•:•نهاية•الداعية،•الممكن•والممتع•في•أدوار•المثقفين،•الشبكة•العربية•لألبحاث•والنشر،•2010. •)1(
(2) Yannick Maignien  : Quel travail intellectuel dans l’ère numérique ? In Esprit,  Mars-avril 2000. 
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حدث•تجاوزا•للدولة•في•شكل•مظاهرة•أو•عصيان•نعت•هؤالء•بالمرتزقة•والعصابة•والخارجون•
على•القانون•أو•حتى•المافيا•وهي•مرادف•لما•كان•االستعمار•ينعت•به•حركة•التحرر•والمقاومة•
من•انها•همجية•وبربرية•وغير•متحضرة.•الزالت•بعض•أو•أغلب•هذه•المصطلحات•ترن•على•
مسامعنا،•بل•ذكرت•اثناء•ثورة•تونس•ومصر•قبل•فرار•بن•على•وتنحى•مبارك،•فكلما•برزت•
أصوات•هنا•أوهناك•تريد•التغيير•وترفض•السائد•وذلك•منذ•تربع•الدولة•القطرية•بأشكالها•
الواحد•أو• القبلية•أو•الجمهورية•تحت•حكم•الحزب• الوراثية•أو•األسرية• :•الملكية• المختلفة•
األسرة•نعتت•بأبشع•األوصاف.•إن•بعض•تلك•الصور•تعكس•فعليا•موروثا•تاريخيا•ألن•الساهرين•
وألن• االستعمارية• المؤسسات• أحضان• في• ترعرعوا• العربية• الدول• في• اإلعالم• وسائل• على•
الدولة•المستقلة•حديثا•ال•تملك•كوادر•وال•إمكانيات•بشرية•إلدارة•دوالب•الدولة•خاصة•مع•

خروج•المستعمر•وكوادره.•

ال•زال•المثقف•العربي•الحداثي•ال•يفكر•فقط•قياسا•للغرب•كما•يري•البعض•بل•يفكر•
انطالقا•من•رد•فعل•ديني.•يمكن•اليوم•ومنذ•انحالل•الدولة•العثمانية•وبروز•حركات•اإلصالح•
القول•أن•المثقف•العربي•يتقاسمه•توجهين•:•واحد•ديني•تقليدي•وآخر•حداثي•كرد•فعل•عن•
الدين•والذي•يبدو•أنه•غربي•غير•أنه•ليس•بالغربي•ذلك•أن•الفكر•الغربي•ال•يمكن•أن•يتمثله•
أي•مثقف•عربي•ألنه•خاص•بالغرب•وثقافته•المسيحية•الدينية•التي•تعود•إلى•بدايات•عصور•
التنوير.•إن•الصراع•بين•الثقافة•الدينية•والثقافة•المضادة•لكل•ما•هو•ديني•في•فهم•المجتمع•
تستمد•بل•قل•تحاول•أن•تستمد•مشروعيتها•مما•هو•غربي•فقط•في•مواجهة•التأصيل•والعودة•
إلى•السلف•الصالح•أي•أن•المثقف•العربي•ال•مرجعية•له•فيما•يتعلق•بقضايا•التحديث•وهنا•
يكمن•المأزق.•ذلك•أن•كل•االتجاهات•واألفكار•التي•استمدت•من•الغرب•منذ•القرن•التاسع•
أرضية• تملك• ال• ألنها• الدولة• إدارة• من• ال• و• الحكم• نظام• من• ال• تغير• أن• تستطع• لم• عشر•
ومشروعا•فكريا•بديال•عن•أصول•وجذور•الفكر•الديني•لذلك•بقي•وسيبقي•المشروع•الديني•
التقليدي•بكل•أطيافه•سائدا•إلى•أن•تتوصل•النخب•و•القيادات•إلى•ما•هو•حداثي•ديني•كما•
إذن•سيستمر• قــرون.• أكثر•من•خمسة• على• امتد• الذي• الخاص• بأسلوبه• الغرب• إليه• توصل•
عربية• بمقاربة• األمر• يحسم• أن• إلى• العربية• الثقافة• في• الديني• الفكر• على• والــرد• الديني•
إسالمية•خاصة•وإن•كل•اجتهاد•واحتماء•واتكاء•فكري•على•الغرب•ما•هو•إال•تأجيل•للصراع•
قبل• الدولة• يخدم• أن• للمثقف• يمكن• هل• •: سؤال• يثار• وهنا• أكثر.• ال• نفسا•جديدا• وإعطائه•
المجتمع•أم•المجتمع•قبل•الدولة•والتي•كثيرا•ما•تنزع•نحو•التغول•؟•أردنا•طرح•هذا•السؤال•
ألنه•محدد•في•البحث•عن•أين•يمكن•موقعة•وسائل•االتصال•في•تركيبة•وبنية•المجتمع•المنظم•
في•شكل•دولة•حتى•يمكننا•الحديث•عن•حدود•التالقي•والتقاطع•بين•الدور•الوظيفي•للمثقف•

كوسيط•ودوره•المعرفي•الفكري•كظاهرة•اجتماعية•ومنتج•للمعرفة.•

تؤكد•هذه•المراجعة•إذن•على•أنه•ما•لم•يكن•خطاب•المثقف•متسقا•مع•إنتظارات•عامة•
الناس•وماهية•الوسائط•التي•يستعملونها•فإن•صورة•وسائل•اإلعالم•ودورها•في•إحداث•التغيير•
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ستكون•دائمة•سلبية.•إن•تالزم•الوسيط•مع•الفكرة،•هو•تعبيرة•عن•اللحظة•الميديولوجية•التي•
علي•المثقف•العربي•اليوم•أن•يتلقفها.•فهل•يمكن•لإلعالم•الجديد•أو•يوفر•لنا•سياقات•جديدة•
نخبة• بروز• أفرزه• الذي• المدني• والحراك• العربي• الربيع• برهن• لقد• جديد)1(.• مثقف• لميالد•
مدونين• من• السياسي• والفعل• النضال• ساحات• تعتلي• االفتراضي• الفضاء• من• قادمة• جديدة•
دولة• كاتب• برتبة• مدون• بتعيين• تونس• في• ذلك• كان• االجتماعي.• واإلعالم• اإلنترنت• وناشطي•

للشباب•في•أول•وزارة•بعد•الثورة•التونسية•إنه•المدون•سليم•عمامو.

علم األطفال وهم يبحرون : التربية على وسائل بوصفها شرط دميقراطي
هذه•المراجعة•البحثية•لها•صلة•بعالقة•اإلعالم•عامة•واإلعالم•الجديد•تحديدا•بالتنشئة•
االجتماعية•والعملية•التربوية.•علينا•اإلقرار•اليوم•بأن•اإلعالم•الجديد•بات•رهين•رواسب•رؤية•
العرب•لعالقة•اإلعالم•التقليدي•بالمدرسة•وكل•ذلك•التنافر•الموجود•بينهما•تاريخيا.•وهو•ما•
يفضي•إلى•أن•اإلعالم•الجديد•في•حاجة•إلى•تربية•على•اإلعالم•الجديد.•إن•المرور•من•التربية•
بوسائل•اإلعالم•إلى•التربية•على•وسائل•اإلعالم•هو•مرور•من•وسيط•له•وظائف•إلى•وسيط•جديد•
له•وظائف•جديدة.•فما•هي•العالقة•الجديدة•المحتملة•بين•اإلعالم•الجديد•والعملية•التربوية.)2(•
يعتبر•تقرير•رفعته•التفقدية•العامة•للتعليم•بفرنسا•لكل•من•وزير•التربية•ووزيرة•التعليم•العالي•أن•
التربية•على•وسائل•اإلعالم•هي•عبارة•عن•»شرط•ديمقراطي«.•وربما•يعود•أصل•هذا•التوصيف•
العالقة• إلى•أصالة• منه• كبير• الغرب•في•جزء• اإلعالم•في• بوسائل• التربية• الجديد•في•عالقة•
التاريخية•بين•الديمقراطية•والمدرسة•ووسائل•اإلعالم.•وتعتبر•هذه•الفرضية•جزء•من•صيرورة•
تشكل•وميالد•براديغم•جديد•اسمه•»التربية•على•وسائل•اإلعالم«•في•علوم•اإلعالم•واالتصال•بات•
يستقطب•ومنذ•عشرية•العديد•من•الباحثين•وتناقش•حوله•العديد•من•رسائل•الدكتوراه)3(•وتنظم•

حوله•العديد•من•المؤتمرات•العلمية•الدولية)4(،•وتشرف•عليه•مراكز•متخصصة)5(.

(1) «L’écrit à l’âge du numérique» ; http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/06/23/79/HTML/. 2014 تاريخ•الزيارة•ديسمرب.
جمال•زرن•:•من•التربية•بوسائل•إلعالم•إلى•التربية•على•وسائل•اإلعالم•نهاية•اإلعالموفوبيا،•مجلة•اتخاد•اذاعات•الدول• •)2(

العربية،•تونس•2013.•
(3) Cora Brahimi : l’intégration de E-learning vue par les acteurs de terrain : le cas de la télé-université, thèse, 

université Laval-Canada, 2010.
 - Mareline Loicq : Médias et intérculturalité, : l’éducation aux médias dans une perspective comparative 

internationale (Australie, Quebec, France,…), Thèse, Université Laval, 2012.

راجع•مؤتمر•اليونسكو•الدولي•الذي•نظم•بالمغرب•في•شهر•جوان•2011•عن•التربية•على•وسائل•اإلعالم•بالتعاون•مع• •)4(
جامعة•فاس.•أو•المؤتمر•العالمي•للتربية•EdMedia•على•وسائل•اإلعالم•والتكنولوجيا•وهو•مؤتمر•دولي•تنظمه•الجمعية•
من•أجل•النهوض•بالحوسبة•في•التعليم•)AACE(.،•هذا•المؤتمر•السنوي•بمثابة•منتدى•متعدد•التخصصات•لمناقشة•
وتبادل•المعلومات•في•مجاالت•البحث•والتطوير،•والتطبيقات•على•جميع•المواضيع•المتعلقة•الوسائط•الفائقة•والوسائط•

المتعددة•واالتصاالت•والتعليم•عن•بعد.•
توجد•العديد•من•المراكز•المختصة•في•الغرب•في•أوروبا•والواليات•المتحدة•تابعة•عادة•لوزارات•التربية•أو•التعليم•العالي• •)5(
http://www.clemi.org/fr/centre-de- اإلعالم• وسائل• على• والتربية• التنسيق• مركز• مثال• يوجد• فرنسا• ففي•

/documentation/l-education-aux-medias
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المدرسة•إن•لم• التلفزيون)1(•يوشك•أن•يعوض• بأن• القول• إلى• الباحثين• اتجه•عدد•من•
اليوم•فإن•اإلنترنت•بات•أفضل•معوض•وذلك•من•خالل•نموذج•السبورة• نقل•قد•عوضها•أما•
لوظائف•وسائل•اإلعالم• المتشائمة• القراءة• إنها• •.Blackboard المثال• اإللكترونية•على•سيبل•
اإلعالم• وسائل• الخوف•من• أي• باإلعالموفوبيا• تسميته• على• أن•نصطلح• يمكن• ما• أو• الجديد•
الجديد•في•امكانية•تفاعلها•مع•الفضاء•المدرسي.•يبدو•أن•ما•يتناقله•الجيل•الجديد•في•العالم•
العربي•من•وسائل•اإلعالم•أكثر•كميا•مما•توفره•المؤسسات•التعليمية•بمختلف•مستوياتها.•لقد•
مخرجات• عن• الحديث• قيمة• نفس• في• دورهــا•حديث• ومستقبل• المدرسة• عن• الحديث• تحول•
اإلعالم•الجديد•في•المجتمع،•وأن•الحديث•أيضا•عن•تكنولوجيات•االتصال•واإلعالم•بات•هو•

اآلخر•بحث•في•منظومة•القيم•والتربية•ومسائلة•لهوية•المجتمع.•

نظريا•تستهدف•كل•عملية•تربوية•في•نهاية•مسيرتها•تمكين•المتعلم•من•إمكانية•البرهنة•
على•حد•أدنى•من•االستقاللية•والحرية•الفكرية•في•العمل•والحياة•وذلك•انطالقا•من•المعارف•
التي•تحصل•عليها•طيلة•حياته•التعليمية.•إن•هذا•الهدف•تسعى•أيضا•الى•بلوغه•وسائل•اإلعالم•
واالتصال•وذلك•منذ•أن•حاول•السويل•وبعده•ميرتون)2(•تحديد•وظائف•وسائل•اإلعالم•لتصبح•
وظيفة•التربية•والتعليم•من•بين•أهم•الوظائف•واألدوار•التي•تؤمنها•وسائل•اإلعالم•في•المجتمع.•
وتسعى•وسائل•اإلعالم•أيضا•وضمن•سياقات•مختلفة•عن•المدرسة•ومن•خالل•منهجية•خاصة•
بها•تمكين•المواطن•من•معرفة•ما•يحيط•به•من•آراء•وأخبار•وذلك•حتى•يستطيع•أن•يتموقع•
ويساهم•بشكل•واع•في•الحياة•العامة.•فكأن•باالتصال•هو•جوهر•العملية•التعليمية•وأن•العملية•
التعليمية•جوهرها•أيضا•تواصلي•لتصح•مقولة•:•نتواصل•في•الحياة•لنتعلم•وفي•المدرسة•نتعلم•
لنتواصل،•لكن•مع•اإلعالم•الجديد•تصبح•المقولة•على•النحو•اآلتي•:•نبحر•في•الحياة•لنتعلم•
وفي•المدرسة•نبحر•لنتواصل.•وهنا•يحق•لنا•أن•نتساءل•هل•غير•اإلعالم•الجديد•كما•هو•الحال•

في•الغرب•في•بنية•المنظومة•التعليمية•في•العالم•العربي•؟

الجواب•يأتي•من•أنه•ال•توجد•في•ترتيب•أفضل•500•جامعة•في•العالم•جامعة•عربية•وحيدة•
وإن•وجدت•فبإمكانيات•أجنبية.•يمكن•أن•تكون•مراجعة•عالقة•اإلعالم•الجديد•اليوم•بالمدرسة•
مدخال•لمراجعة•خاصة•عالقة•العرب•تاريخيا•بحرية•التعبير•وحرية•ووسائل•اإلعالم•وذلك•من•
خالل•األخذ•بنظرية•التربية•بوسائل•بوصفها•مقدمة•ضرورية•للتربية•على•وسائل•اإلعالم•التي•
باتت•تحتضن•كل•قضايا•الشأن•العام.•يصبح•ذلك•ممكنا•من•خالل•إذكاء•البعد•النقدي•في•
التي•من• الطالب•دخل•المدرسة•ليجد•نفسه•مع•الشباب•والكهولة•قادرا•على•توظيف•الحرية•

أما•في•كندا•فيوجد•مركز•المعلومات•عن•التربية•على•وسائل•اإلعالم.•http://www.reseau-crem.qc.ca/•تاريخ• •
الزيارة•ديسمبر•2015.

التلفزيون•لدى•الشباب•في•تزايد•سنوي•لتصل•في•الواليات• تشير•أغلب•الدراسات•إلى•أن•نسبة•اإلقبال•على•مشاهدة• •)1(
المتحدة•مثال•إلى•أكثر•من•أربع•ساعات•يوميا.

رواد•السوسيولوجيا•الوظيفية•في•بحوث•اإلعالم•في•الواليات•المتحدة•األميركية.• •)2(



22

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - عدد خاص

المفروض•أن•توفرها•لها•وسائل•اإلعالم•عامة•واإلعالم•الجديد•خاصة.•فمن•خالل•توصيف•
واقع•الحريات•بعد•الربيع•العربي•نالحظ•أن•سلبية•المواطن•وحتى•المسؤول•في•التعامل•مع•ملف•
الحريات•وتحديدا•حرية•التعبير•يعود•إلى•غياب•البعد•النقدي•في•التعامل•مع•مخرجات•وسائل•
اإلعالم•وتوظيف•زخم•اإلعالم•الجديد•الذي•ال•يمكنه•أن•يتأصل•إال•داخل•الحقل•التربوي•أي•

عبر•التربية•على•وسائل•اإلعالم.

اإلعالم جديد بني حارس البوابة وكلب احلراسة
تهتم•هذه•المراجعة•البحثية•بأن•اإلقرار•-فكريا-•بوجود•إعالم•جديد•إقرار•بأنه•أصبح•
لدينا•حراس•بوابة•جدد•وكالب•حراسة•جدد•حسب•التعبير•ة•الشهيرة•للصحفي•الفرنسي•سارج•
حليمي•في•دراسة•له•بعنوان•»كالب•الحراسة•الجدد«.•ونعنى•بحارس•البوابة•بمفهومها•الكالسيكي•
التي•هي•لصيقة•صيرورة•تدفق•األخبار•داخل•المؤسسة•اإلعالمية•وخضوعها•للغربلة.•وكالب•
الحراسة•هم•الفاعلون•في•المشهد•اإلعالمي•من•خارج•المؤسسة•اإلعالمية.•لقد•تداخل•اليوم•
المفهومان•ولم•تعد•هناك•حدود•بل•توجد•تقاطعات•كبرى•بينهما.•فقد•اصبحت•بعض•أدوار•
حارس•البوابة•يقوم•بها•كلب•الحراسة•وبات•ما•يطبخ•داخل•المؤسسة•يأتي•من•الخارج•وما•يطبخ•
في•الخارج•تتماهي•معه•المؤسسة•اإلعالمية•في•الداخل.•وقد•أدى•هذا•التداخل•إلى•بروز•أدوار•

جديدة•لشبكات•التواصل•االجتماعي•واإلعالم•الجديد•والمدونات•واإلعالم•البديل.•

ففي•مقالة•عن•»الصحافة•األمريكية•في•مهب•البيزنس«•نشرتها•اللوموند•ديبلوماتيك•في•
أغسطس•1998،•يؤكد•حليمي•على•ظاهرة•الخواء•الثقافي•في•الصحافة•األمريكية،•فإذا•كان•
فرنسيس•فوكوياما•قد•وجد•في•الغرب•األمريكي•نهاية•التاريخ•فان•سيرج•حليمي•يرى•في•الغرب•
الجادة• باألخبار• التضحية• تتم• وباستمرار• أنه• حليمي• الحظ• فقد• األخبار«،• »نهاية• األمريكي•
لحساب•منحى•متعمد•يهدف•فقط•إلى•زيادة•عدد•المستهلكين،•ويتحقق•هذا•األمر•كلما•تألف•
عمل•رؤساء•التحرير•مع•عمل•المسؤولين•عن•التسويق،•إذ•أنهم•يقلعون•عن•التدقيق•في•أخبار•
معلنيهم•األكثر•سخاء•بغية•عدم•المساس•بمداخيل•صحفهم•األتية•من•باب•اإلعالنات.)1(•في•
كيف• عن• تحدث• عندما• المسألة• هذه• بوردييه• بيير• أثار• المقاربة• نفس• وضمن• الفترة• نفس•

توهمنا•وسائل•اإلعالم•بإظهار•كل•شيء•وهي•في•االصل•تخفي•أهم•شيء)2(.

بنشر• الغرب• في• التقليدية• اإلعالم• وسائل• الحديث•عن•عالقة• هو•سياق• كان•هذا• إذا•
األخبار•وعرض•اآلراء•فكيف•يبدو•األمر•في•المنطقة•العربية•بعد•الربيع•العربي•في•ظل•اإلعالم•
الجديد•وشبكات•التواصل•اجتماعي.•من•هم•إذن•حراسة•البوابة•وكالب•حراسة•شبكة•الفيسبوك•
والمدونات•واإلنترنت•والهاتف•الجوال•وكل•الحوامل•الرقمية•القادمة؟•هل•هي•الشركات•المتعددة•

(1) http://alexandra.ahlamontada.com/t6515-topic
(2) Montrer en cachant.
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أنواعها•:• بمختلف• واللوبيات• األقليات• هي• هل• السياسي•؟• أم• المواطن• هو• هل• الجنسيات،•
اقتصادية•سياسية،•دينية،•مناطقية•؟•من•هم•كالب•الحراسة•الجدد•في•العالم•العربي•هل•هي•
اإلثنيات•واأليديولوجيات•أم•سلطة•المال•والسياسة•؟•أين•حراس•البوابة•التقليديين•في•العالم•
العربي•مجسدة•في•الصحفي•الموظف•ووزارة•اإلعالم•؟•أي•الصحفي•في•كل•هذا•؟•هل•يمكن•
الحديث•عن•الميديا•في•غياب•القائم•باالتصال•أو•حارس•البوابة•بمفهومه•التقليدي•في•مكاتب•
التحرير.•ما•عالقة•حارس•البوابة•الجديد•بتشكيل•الرأي•العام)1(•وتحديد•أجندا•الشأن•العام•؟•
هل•أصبح•المواطن•هو•حارس•البوابة•الجديد•مع•سطوة•اإلعالم•االجتماعي•وشبكاته•الفائقة•
التأثير•اليوم•:•فيسبوك،•تويتر•؟•يبدو•أن•كل•هذه•األسئلة•في•حاجة•إلى•البحث•واإلجابة•وذلك•
لمراجعة•كل•من•دور•حارس•البوابة•وكلب•الحراس•على•قاعدة•الديمقراطية•والتعددية،•وأن•
مهنة•الصحافة•شأن•صحفي•تنظمه•القوانين•واألخالقيات•حتى•وإن•تحول•الوسيط•إلى•وسيلة•

مشاعة•بين•الناس•والنشر•في•متناول•الجميع.

ثورة التلقي وسلطتها
تهتم•هذه•المراجعة•بما•أفرزه•الربيع•العربي•في•عالقته•باإلعالم•من•بروز•سلطة•التلقي•
والجمهور•في•العملية•التواصلية.•ففي•علوم•اإلعالم•واالتصال•يجمع•أهل•االختصاص•على•وجود•
للعملية•االتصالية•والتي•تتكون•من•باث•هو•المرسل• المكونة• العناصر•الكالسيكية• حزمة•من•
ووسيلة•ورسالة•ومتقبل•أو•متلقى،•وأن•كل•هذه•العناصر•تحدث•رجعا•للصدى.•إن•هذه•العناصر•
المكونة•للعملية•االتصالية•-والتي•هي•شرط•لتحققها-•ورغم•أهمية•كل•عنصر•وبشكل•منفرد•
ال•تستوى•في•األداء•والتأثير.•لذلك•تفرد•نظريات•علوم•اإلعالم•واالتصال•وخاصة•المدرسة•
الوظيفية•أهمية•متميزة•لعملية•التلقي•أي•عملية•استقبال•أو•تقبل•الرسالة•اإلعالمية•وتأثيرها•
في•الرأي•العام•والتي•تعتبر•من•أعقد•محاور•العملية•االتصالية•بل•محددها•والمسرح•المحبذ•
عملية• ألهمية• وذلك• األنجلوسكسونية-• المدرسة• -خاصة• واالتصال• اإلعالم• بعلوم• للمهتمين•
التلقي•لدى•الجمهور•المستهدف،•وأثرها•في•تكييف•الرسالة•اإلعالمية•ثم•أيضا•لكونها•مؤشر•

على•مدى•نجاعة•أداء•الوسيلة•اإلعالمية•في•تشكيل•الرأي•العام.•

إن•أهم•عنصر•في•عملية•التلقي•كظاهرة•اجتماعية•باتت•مستقلة•بذاتها•عن•كل•عناصر•
العملية•االتصالية•األخرى•في•بعدها•الشمولي•هو•تعدد•مضامين•مخرجات•العملية•اإلعالمية•
بل• فقط• الملكية• مستوى• على• ال• الجماهيري،• االتصال• وسائل• لتعدد• طبيعي• نتاج• هي• التي•
خاصة•على•مستوى•الخطاب•أي•على•مستوى•مضمون•الرسالة.•ال•يوجد•في•أي•مجتمع•جمهور•
متجانس،•بل•الجمهور•هو•مزيج•فخليط•من•الخلفيات•الثقافية•واالجتماعية•والسياسية•والعرقية•
في• التلقي• إشكاليات• عن• الحديث• عند• المجتمع.• لماهية• المختلفة• األفــراد• تمثالت• لحتمية•

جمال•الزرن•:•»•اإلرهاب•واإلنترنت•:•تجليات•رأي•عام•افتراضي«•نشرت•في•كتاب•عن•أشغال•الملتقى•العلمي•الذي•نظمه• •)1(
معهد•الصحافة•وعلوم•األخبار•عن•»الرأي•العام•العربي«•في•نوفمبر•2008،•سنة•النشر•2009،24•صفحة.
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العملية•االتصالية•في•المجتمعات•الغربية•نلتقى•بماهية•اإلعالم•الغربي•ذاته•أي•بوسائل•اإلعالم•
الجماهيري•وذلك•من•خالل•اقتصاد•السوق•والديمقراطية•والتعددية•في•ملكية•وسائل•اإلعالم•

واختالف•السياسات•التحريرية•للمؤسسات•اإلعالمية.•

هل•أن•تعدد•وسائل•اإلعالم•عند•العرب•مع•بداية•القرن•21•تبعه•تعدد•في•الرسالة•أي•
تعدد•في•عملية•التلقي،•وهو•ما•يحدد•هل•وسائل•اإلعالم•قادرة•على•إحداث•سياقات•جديدة•
من•التأثير•؟•تاريخيا•يصعب•الحديث•عن•عنصر•التلقي•بمفهومه•الحداثي•في•مخرجات•وسائل•
دولة• أو•مع• اإلقليمية• الدولة• أو•مع•نشأة• االستعمارية• الفترة• أثناء• العربية•كان•ذلك• اإلعالم•
ما•بعد•االستقالل•أو•حتى•مع•عصر•العولمة•واالتصال.•فقد•كانت•الرسالة•اإلعالمية•أحادية•
التوجه•تتعامل•مع•عنصر•التلقي•ككل•متكامل•ومتجانس.•في•عهد•االستعمار•كان•المستعمر•عبر•
الصحافة•المكتوبة•يريد•بث•ثقافته•الغربية•المنتصرة•والمتفوقة•في•مجتمع•جاهل•ومتخلف•وكان•
سقف•بقية•األصوات•الوطنية•التي•يسمح•لها•باستغالل•بعض•الفضائات•للتعبير•سقفا•إصالحيا•
تريد•أن•تقول•للمستعمر•أنه•يمكننا•أن•نحكم•أنفسنا•بأنفسنا•بعيدا•عن•الوصاية•أو•الحماية•
وكانت•رسالة•تيار•النهضة•والحركات•الوطنية•العربية•موجهة•في•الغالب•إلى•قلة•مثقفة•من•
األرستقراطية•العربية•الغنية•أو•من•المقربين•من•دوائر•االستعمار.•إنها•رسالة•نمطية•متكررة•
تتمظهر•أكثر•في•فضاءات•اتصالية•تقليدية•)النوادي،•المساجد،•الجمعيات...(•وبشكل•ثانوي•
فضاءات•االتصال•الجماهيري•)الصحافة،•اإلذاعة...(•تستهدف•أقصى•ما•تستهدف•الدفاع•
عن•الهوية•من•موقع•حمائي•رافعة•لشعار•المحافظة•على•قضايا•مثل•الدين•اإلسالمي،•واللغة•

العربية،•والعادات•والتقاليد•والهوية•العربية.)1(

بعد•االستقالل•كانت•الدول•العربية•المستقلة•حديثا•منهكة•في•شرعنة•وجودها•فهي•ال•
تتوفر•بها•مؤسسات•دولة.•كانت•مهمة•تأسيس•وبناء•الدولة•هي•القضية•المركزية•وكان•على•
الرسالة•اإلعالمية•أن•تتواصل•مع•الجمهور•الذي•كانت•تنخره•األمية•والجهل•والفقر•والبطالة•
بشكل•متجانس،•وذلك•من•أجل•تحقيق•مشروع•الدولة•الوطنية•الحديثة•التي•عليها•أن•تبرهن•
الديمقراطية• كانت• االستعمارية.• الوصاية• وبعيدا•عن• بكفاءة• المجتمع• إدارة• قادرة•على• أنها•
الواحد•هو• الرأي• وكان• الوطنية• للطاقات• وتفتيت• للوقت• الفترة•مضيعة• تلك• لها•في• بالنسبة•
التعدد• عن• بعيدا• واإلجماع• الوطنية• الوحدة• مبدأ• من• انطالقا• الوطن• بناء• قيمة• على• إحالة•
واالختالف.•أدى•هذا•التوجه•إلى•الملكية•المطلقة•لوسائل•اإلعالم•بحكم•أن•الجمهور•كان•يفهم•
بوصفه•مفهوما•غير•متعدد،•وتوظيف•فاحش•لوسائل•اإلعالم•في•عملية•بناء•الدولة•الحديثة•
بشكل•أحادي•وذلك•رغم•بروز•العديد•من•األصوات•المعارضة•لمثل•هذا•التوجه.•تواصل•هذا•
النهج•القائم•على•الوصاية•واألبوة•وعلى•اعتبار•أن•الجمهور•هو•الشعب•وأن•الشعب•هو•الجمهور،•
فال•غرابة•أن•يصبح•شعار•»الشعب•يريد•إسقاط•النظام«•من•أكثر•الشعارات•التعبوية•في•ساحات•

جمال•الزرن•:•تدويل•اإلعالم•العربي•:•الوعاء•ووعي•الهوية،•دار•صفحات،•سوريا•2007.• •)1(
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التظاهر•مع•الربيع•العربي.•غير•أن•ذلك•الشعب•الذي•يريد•هو•الجمهور•الذي•يتواصل•عبر•
وبقية• الفضائية• الجزيرة• قناة• إدماني• بشكل• يتابع• من• وأيضا• االجتماعي• التواصل• فضاءات•

القنوات•الفضائية•اإلخبارية.

يؤكد•صباح•ياسين•أن•»أزمة•الثقة•والشك•والخوف•من•التضليل•جسدت•عوامل•تفريق•
وتباعد•بين•المرسل•والمستلم•)المتلقي(،•وهي•تزرع•عوامل•الشك•حتى•في•الرسائل•المتسمة•
بالصدقية•والموضوعية،•لتضع•العالقة،•التي•يفترض•أن•تكون•إيجابية•وفاعلة•بين•المؤسسات•
اإلعالمية•العربية•والمواطن•العربي،•في•نفق•من•الشك•والريبة•ومن•التبادل•غير•المتكافئ•
وأضحى•االتصال•وكأنه•يندفع•باتجاه•واحد،•متوجها•نحو•الجمع•المتلقي،•وكأنه•حشود•فاقدة•
لحرية•النقد•أو•حشود•مستسلمة•فاقدة•لقدرة•التمييز•والنقد•وغير•قادرة•على•مقاومة•إغراء•

مواصلة•االنصياع•والتلقي•السلبي.«)1(

يدفعنا•هذا•التشخيص•إلى•التساؤل•:•لماذا•ال•نشاهد•-قبل•اندالع•الربيع•العربي-•في•
أي•تلفزيون•عربي•حكومي•أو•خاص•ومهما•كانت•استقالليته•أو•تبعيته•تقريرا•عن•جريمة•سرقة•
قامت•بها•عصابة•ما؟•هل•أن•جرائم•التالعب•بالمال•العام•والقتل•البشعة•وجرائم•االغتصاب•
التي•تعيشها•مدن•وأرياف•الوطن•العربي•ال•تستحق•النشر•والعرض•؟•لماذا•ال•نشاهد•تقريرا•
إخباريا•في•نشرة•الساعة•الثامنة•وفي•تلفزيون•عربي•حكومي•أو•ملك•لقطاع•خاص•عن•توقيف•
عصابة•مخدرات•في•إحدى•مناطق•العبور•أو•الحدود•أو•المطارات•؟•هل•المجتمع•العربي•مالئكي•
إلى•هذه•الدرجة،•ال•توجد•به•كبقية•المجتمعات•أحداث•قتل•وزنى•وثأر•وسطو•وتهريب•؟•لماذا•

تنشر•بعض•هذه•األخبار•في•الصحافة•المكتوبة•ونستثنيها•من•التلفزيون•واإلذاعة•؟•

والتلقي• السلبي،• بالتلقي• وصفه• يمكن• تواصلي• سياق• بناء• إلى• الممارسة• هذه• أسست•
السلبي•هو•الذي•يقصى•فيه•المتلقي•كقيمة•ثقافية•واجتماعية•في•عملية•صناعة•وبث•الرسالة•
القنوات• أغلب• تبث• كــأن• اإلكـــراه• خــالل• من• السلبي• التلقي• يتمظهر• أن• ويمكن• االعالمية.•
التلفزيونية•العربية•الرسمية•وشبه•الرسمية•يوميا•النشاط•الرئاسي•أو•الملكي•في•نشرة•أخبار•
الساعة•الثامنة•ليال•مع•إدراكها•أن•هذه•النشرة•ال•يهتم•بها•المواطن•ولم•تعد•تواكب•قواعد•
تتجاهل• عربية• إعالمية• فكم•من•مؤسسة• والتعددية.• الديمقراطية• زمن• في• اإلعالمي• العمل•
أخبار•شعبها•المصيرية•لينتظر•الناس•وكاالت•األنباء•الدولية•لمعرفة•أحوالهم•ومشاكلهم.•إن•
التلقي•السلبي•هو•عبارة•عن•رسالة•ناقصة•او•غير•مكتملة•وسبب•النقص•هنا•كامن•في•رؤية•
مكتمل• وغير• ناضج• الشعب•غير• أن• عادة• يعتبر• والذي• اإلعالمية• المنظومة• على• من•يشرف•
اإلدراك•والتكوين•لمعرفة•اساسيات•ما•يحيط•به.•كما•يتمظهر•هذا•التلقي•السلبي•في•ضربين•
:•واحد•له•عالقة•بتلقي•الوسيلة•وآخر•له•عالقة•بتلقي•الرسالة،•ففي•عديد•الدول•العربية•يوجد•
من•يعتبر•التلفزيون•بدعة•واإلنترنت•مؤامرة.•إن•التلقي•السلبي•هو•أحد•تجليات•الخوف•من•

صباح•ياسين•:•اإلعالم•النسق•القيمي•وهيمنة•القوة،•مركز•دراسات•الوحدة•العربية،•بيروت،•2007.• •)1(
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وسائل•اإلعالم•والتي•عبرنا•عنها•فيما•سبق•باإلعالموفوبيا.•وفر•اإلعالم•الجديد•هامشا•جديدا•
التواصل• نشرتها•شبكات• أخبار• على• االطالع• العام• الرأي• قدرة• وذلك•من•خالل• التلقي• من•
االجتماعي•ولم•تنشرها•وسائل•اإلعالم•الرسمية.•خرج•المتلقي•من•الدور•السلبي•إلى•الدور•
النشيط•وذلك•من•خالل•تصدع•منظومة•الهيمنة•والرقابة•على•عملية•التلقي•التي•باتت•بفضل•
حرية•النشر•فعال•إراديا•حرا.•إن•مراجعة•ظاهرة•التلقي•في•الوطن•العربي•للوصول•إلى•حالة•
متقدمة•من•التلقي•الحر•تعتبر•أحد•أهم•تجليات•حرية•التعبير•والممارسة•الديمقراطية.•كثيرا•
ما•كانت•نسب•المشاهدة•شانا•سريا•لدى•أصحاب•القرار•في•العالم•العربي،•بل•شانا•تهتم•به•
مراكز•البحوث•الغربية•أكثر•من•مراكز•البحوث•العربية.•فمعرفة•ماذا•يشاهد•المتلقي•وكيف•
ومتى•تعتبر•بات•اليوم•عنصرا•هاما•في•تعديل•الرسائل•اإلعالمية.•إن•ميالد•القنوات•الغربية•
الناطقة•باللغة•العربية•وبعث•مئات•القنوات•بعد•الربيع•العربي•في•اغلب•الدول•العربية•صراع•

على•تحديد•مضمون•التلقي•ومن•خالل•ترتيب•اوليات•الشأن•العام.

إعالم جديد مقاربة وظيفية/نقدية جديدة
نظريات• في• الوظيفية• سليلة• أنها• في• الختامية• المنهجية• المراجعة• هذه• عرض• يمكن•
تفعل• ماذا• سؤال• جواب• عن• تبحث• التي• التقليدية• الوظيفية• من• انطالقا• واإلعــالم• االتصال•
وصوال• اإلعالم• بوسائل• الناس• يفعل• ماذا• الجديدة• بالوظيفية• مرورا• بالناس• اإلعالم• وسائل•
إلى•وظيفية•اإلعالم•الجديد•القائمة•على•ماذا•يفعل•اإلعالم•الجديد•بالناس•وماذا•يفعلون•به•
في•نفس•الوقت.•إذن•نحن•أمام•وظيفية•اإلعالم•الجديد•التي•هي•عبارة•عن•امتداد•للوظائف•
السابقة•مع•قطيعة•إبستيمولوجية•ظاهرة.•كما•أن•هذه•المراجعة•في•تالزم•مع•ضرورة•مراجعة•
التقنية• الحتمية• بأهمية• القول• أي• واالتصال،• اإلعالم• بحوث• أخرى•في• دون• بحتمية• اإلقرار•
مقارنة•بالحتمية•السوسيلوجية•في•دراستنا•لظاهرة•اإلعالم•الجديد•في•العالم•العربي.•فقد•
في• المساهمة• اإلعالم•من• لمنع• وطيلة•عقود• السعي• كل• ورغم• العربي،• الربيع• أظهر•حراك•
الحراك•المجتمعي•وإحداث•التغيير•في•المشهد•السياسي•فعل•الحتمية•التقنية•عندما•استجابت•

مع•الربيع•العربي•لحاجيات•الناس•في•الحرية•واالنعتاق.•

بعد• ومصر• تونس• في• اإلعالمي• للمشهد• المراقبين• من• العديد• لجأ• االطــار• هذا• في•
انفالت• أن•األصل•هو• انفالت•إعالمي•في•حين• أنه• اإلعــالم•على• واقع• إلى•توصيف• الثورة•
من• حالة• يعيش• مجتمع• في• المحتملة• اإلعــالم• وسائل• وظائف• ماهية• على• وصــراع• وظيفي•
االنتقال•الديمقراطي•وتشكل•بيئة•جديدة•لإلعالم•تقطع•مع•السائد.•يوجد•من•يريد•أن•يكون•
اإلعالم•حرا•يساهم•في•التحديث•ويوجد•من•يريده•أن•يكون•مراقبا•تابعا•للسلطة.•األصل•
هو•أن•ال•حديث•عن•وظائف•وسائل•اإلعالم•إذا•لم•يتوفر•سياق•ديمقراطي•وتحرري•يتبناه•
المجتمع•وتدافع•عنه•الدولة•وتحميه.•وفي•هذا•السياق•فإنه•كثيرا•ما•ارتبطت•السلطة•الرمزية•
لنظريات•االتصال•واإلعالم•بالنظرية•النقدية•والمعروفة•بمدرسة•فركنفورت•وروادها•ماركوز•
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ويوكهايمر•وأدرنو،•وقد•جاءت•هذه•النظرية•كبديل•على•ما•حظيت•به•النظرية•الوظيفية•من•
سطوة•على•بحوث•اإلعالم•واالتصال•طيلة•الخمسينات•والستينات•القرن•الماضي•وخاصة•في•
النموذج•اإلنجلوساكسوني.•هذا•ال•يعنى•أن•نجم•كال•النظريتان•قد•أفل•بل•كلما•صعدت•هذه•
النظرية•عال•شأن•النظرية•النقيض•أو•البديل.•عربيا•لم•تتبلور•في•مجتمعاتنا•تجليات•النظرية•
الوظيفية•وذلك•بسبب•غياب•سياق•تحرري•ليبرالي•تجلياته•الديمقراطية•واقتصاد•السوق،•
وحرية•التعبير•وتعدد•ملكية•وسائل•اإلعالم•وحرية•التنظم.•وهو•ما•يجعلنا•نتساءل•هل•يصح•
الحديث•عربيا•عن•مآثر•للنظرية•النقدية•لوسائل•اإلعالم•في•غياب•حضور•وتجذر•مقوالت•

النظرية•الوظيفية•؟•

أن•يؤسسوا•فيوطنوا• العربي• العالم• الباحثين•في•علوم•اإلعالم•واالتصال•في• إذن•على•
مقاربة•وظيفية•عربية•مرجعيتها•اإلعالم•الجديد•وسياقاته•ويعيدوا•قراءة•مقارباتهم•النقدية•
بحكم•حالة• العربي• العالم• في• وظيفي• أمام•غياب•سياق• الفكري• الهروب• بمثابة• كانت• والتي•
االستبداد•والتخلف•السياسي.•وإن•كان•لمقاربة•نقدية•أن•تتأسس•عريا•فعليها•أن•تكون•من•داخل•
النسق•الفكري•النظري•لبحوث•االتصال•والحراك•المجتمعي•وفعل•التقنية•معا•وليس•من•داخل•
آليات•اشتغال•النظام•الرسمي•العربي•الذي•تهاوى•مع•ثورتي•تونس•ومصر•بفضل•شعار•الشعب•

يريد•وترجمتها•التواصلية•»الجمهور•يريد«•أو•»المتلقي•يريد«.

خامتة : عود على بدء 
ختاما•نقول•إن•الطموح•الفكري•المشروع•الذي•تتبناه•النخب•األكاديمية•العربية•في•رؤية•
في• وتدريسا• بحثا• وممارسة• فكرا• الغربي• اإلعالم• يعيشه• ما• وقع• على• يعيش• العربي• اإلعالم•
حاجة•ماسة•إلى•تبيئة•كل•تلك•النظريات•والممارسات•مع•جملة•من•المحددات•الضرورية•والتي•
يمكن•تلخيصها•في•استحالة•الوصول•إلى•نظام•إعالمي•عربي•جديد•من•دون•مساهمة•اإلعالم•

الجديد•في•رسم•مالمح•كل•من•:
هوية•المجتمع•وتالزم•العمق•الحضاري•والثقافي•مع•متطلبات•النهضة•والتنمية•مجسدة•	•

في•عنصري•اللغة•والدين.
فوق•	• الشعب• فيه•سلطة• تكون• وتعددي• ديمقراطي• •: المنشود• السياسي• النظام• طبيعة•

الجميع.
منوال•التنمية•والذي•عليه•أن•ال•يقدم•القطاع•الخاص•على•القطاع•العام•وأن•تكون•للدولة•	•

تعهدات•واضحة•في•توفير•الشغل•والحرية•والكرامة•وحقوق•اإلنسان.

النظام• أن• نجد• األمريكي• أو• اإلنجليزي• أو• األلماني• أو• الفرنسي• النموذج• إلى• بالعودة•
اإلعالمي•بجديده•ورواسب•اإلعالم•التقليدي•فيه•في•كنف•التناغم•مع•هذه•الثوابت•بل•يشتغل•
ضمن•مضلتها.•يتحول•النظام•اإلعالمي•إلى•رافد•للهوية•ومكرس•للنظام•السياسي•ومجسدا•
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لمنوال•التنمية•أي•ضمن•إطار•مشترك•اسمه•الدولة•الوطنية•أو•القومية.•على•هدي•ما•تقدم•
المحصنات•عبارة•عن•معطى•خارجي• بهذه• األخذ• دون• الجديد• اإلعالم• الحديث•عن• يصبح•
لم•يخترق•بعد•تضاريس•المجتمع•والدولة•يستهلكنا•ونستهلكه•كما•يستهلك•العرب•منذ•عقود•
التقنية•الغربية•المثيرة.•إن•اإلعالم•)تلفاز،•إنترنت،•إذاعة...(• السيارات•وكل•االختراعات•
ونراجع•كل• أكثر• نفعله• أن• بنا• والفكر•فحري• السياسات• يؤثر•في• والتكنولوجي• الفكري• بشقه•
مسلماته•للوصول•إلى•تبيئة•اإلعالم•لننتج•نظاما•إعالميا•عربيا•جديدا•بعد•الربيع•العربي•يقدس•
الدولة•ويحترم•الهوية•ويدعم•النظام•السياسي•القائم•على•التعددية•ويوفر•لنا•منواال•تنمويا•به•

مقومات•العدل•والرخاء.•
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دراسة مواقع الشبكات االجتماعية يف املنطقة العربية
 بني االبستمولوجيا واإليديولوجيا 

د. نصر الدين لعياضي
جامعة•الجزائر،•الجزائر

املقدمة
ُتعد•العالقة•بين•االيديولوجيا•واالبستمولوجيا•في•مجال•العلوم•االجتماعية،•بصفة•عامة،•
وعلوم•اإلعالم•واالتصال•بصفة•خاصة،•من•المواضيع•األكثر•نقاشا•وجدال•نظرا•لمالبساتها•
وغموضها.•والسبب•في•ذلك•ال•يعود•إلى•أن•الكثير•من•المنشغلين•بدراسة•الممارسات•اإلعالمية•
واالتصالية•في•المنطقة•العربية•قد•سّبقوا•سؤال•األخالق•والسياسة•عن•سؤال•المعرفة،•بل•ألن•
نقاط•التماس•بين•الواقعين•اللذين•يغطيهما•هذان•المفهومان•أصبحت•متداخلة.•»•فااليديولوجيا•
متحركان،• إنهما• بل• والمستقر،• الثابت• المحتوى• ذات• المفاهيم• من• ليستا• واالبستمولوجيا«•
ويكتسبان•في•حركتهما•مضامين•جديدة•تخضع•للتأويل•المتواصل.•فالمفكر•المغربي•عبد•اهلل•
العروي•يؤكد•أن•االيديولوجيا•ليست•مفهوما•عاديًا•يعبر•عن•واقع•ملموس•فيوصفه•وصفًا•شافيًا،•
تاريخي،• اجتماعي• مفهوم• هو• وإنما• مجردًا.• حدًا• فُيحد• بديهيات• عن• متولدًا• مفهومًا• وليس•
آثار•تطورات•وصراعات•ومناظرات•اجتماعية•وسياسية•عديدة،•إنه• وبالتالي•يحمل•في•ذاته•
يمّثل•»تراكم•معان«.•)العروي•:•1993،•ص•:•5(.•ولم•ينجو•مفهوم•االبستمولوجيا،•هو•األخر،•
من•الصراعات•الفكرية•والتأويل.•فالقبول•المبدئي•بأن•مفهوم•االبستمولوجيا•يتضمن•التفكير•
النقدي•في•مسار•الفكر•العلمي،•وكيفية•بنائه•وانشغاالته•؛•أي•السؤال•عن•ماهية•المعرفة•وما•
السبيل•إليها،•طرح•العديد•من•اإلشكاليات•عبر•مسار•تشكله،•منها•ما•يتجاوز•ذاك•الفصل•
الصارم•بين•العلم•والرأي•وتعارضهما.•الفصل•القائم•على•االقتناع•بأن•العلم•يخضع•للحقائق•
االبستمولوجي• البعدين• دراســة• تبدو• لذا• األفكار.• إلى• اإليديولوجيا• تستند• بينما• واألحــداث•
واإليديولوجي•في•البحوث•التي•تناولت•موضوع•مواقع•الشبكات•االجتماعية•الرقمية•انها•ال•تخلو•
من•صعوبة،•بل•يمكن•أن•تعد•مغامرة•قد•تجنى•على•صاحبها،•فيتهم•بأنه•يحاول•الكشف•عن•

مكامن•االيديولوجيا•في•البحوث•عن•هذه•المواقع•من•خالل•موقف•إيديولوجي!•

لقد•حاولنا•مواجهة•هذه•الصعوبة•مسترشدين•بالتساؤل•عن•القيمة•العلمية•المضافة•التي•
قدمتها•هذه•البحوث•لفهم•أشكال•إدغام•مواقع•هذه•الشبكات•في•الحياة•اليومية،•والرهانات•
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البحوث• من• عينة•صدفية• على• الباحث• اعتمد• فقد• الغرض• ولهذا• تطرحها.• التي• االتصالية•
المنجزة•في•المجال•المذكور•قوامها•24•بحثا.)1(•

ويجب•التنويه•إلى•أن•صعوبة•التفكير•في•إعادة•التفكير•في•مواقع•الشبكات•االجتماعية•
بين• للنقاش• موضوعا• وتشكل• فقط.• العربية• البلدان• في• وليس• العالم• في• مطروحة• تزال• ال•
التي•أطرت• التاليين،•وهما:•هل•تظل•نظريات•اإلعالم• السؤالين• وتتمحور•حول• المختصين.•
البحث•حول•وسائل•االتصال•الجماهيري•صالحة•لدراسة•هذه•المواقع؟•وهل•تظل•هذه•المواقع•
تعتمد•على•أدوات•البحث•ذاتها•التى•وظفتها•البحوث•الخاصة•بوسائل•االعالم•الكالسيكية؟•

 إشكالية البحث
ارتفع•عدد•مستخدمي•مواقع•الشبكات•االجتماعية•في•المنطقة•العربية•بوتيرة•سريعة)2(•
خالل•السنتين•األخيرتين.•وقد•رافق•هذا•االرتفاع•اهتمام•»علمي«•بمواقع•الشبكات•االجتماعية•
والتويتر• الفيسبوك،• وهــي:• أساسية،• شبكات• ثالث• مواقع• على• عمومه،• في• اقتصر،• وإن•
واليوتيوب.•ومراجعة•بسيطة•لعينة•من•البحوث•التي•شملها•هذا•البحث•تؤكد،•في•الغالب،•أنها•
لم•تتجاوز•عتبة•الوصف.•والسؤال•الذي•تثيره•هذه•المراجعة•يمكن•اختصاره•فيما•يلي:•ما•هي•
القيمة•العلمية•المضافة•التي•توصلت•إليها•هذه•البحوث•والتي•من•شأنها•أن•تعمق•الفهم•لهذه•
المواقع•والرهانات•التي•تطرحها•على•المجتمعات•العربية•في•مجال•اإلعالم•واالتصال•؟•وما•
هي•القيمة•العلمية•للنتائج•التي•توصلت•إليها•هذه•البحوث•الوصفية،•وهل•تملك•من•الصالبة•
الباحثين• فتزود• عمقا• األكثر• الالحقة• البحوث• عليها• تنبنى• أرضية• لتشكل• يؤهلها• ما• والدقة•
بالمعطيات•األمبريقية•التي•تمكنهم•من•التنظير•لها•؟•أال•تمت•هذه•البحوث•في•تصورها•لمواقع•

الشبكات•االجتماعية•المدروسة•ونتائجها•بأي•صلة•إلى•االيديولوجيا•؟•

هدف هذه الدراسة
البحوث• التي•استخدمتها• »االستراتجية•االيبستمولوجية«• إلى•تفكيك• البحث• يطمح•هذا•
التي•تناولت•بالدراسة•مواقع•الشبكات•االجتماعية•في•المنطقة•العربية.•لعله•يمكن•الدراس•من•

الصحفية،• الكتابات• منها• اسبتعد• قائمة•طويلة• النتيجة• فكانت• •google.com•بحث على•محرك• الباحث• اعتمد• لقد• •)1(
واألراء•المبثوثة•حول•مواقع•الشبكات•االجتماعية•في•بعض•المواقع•اإللكترونية.•ولم•يحتفظ•سوى•بالبحوث•التي•قدمها•
أصحابها•لنيل•درجة•علمية•–•ماجستير،•أو•تلك•التي•قدمت•إلى•مؤتمرات•علمية•أو•نشرت•في•مجالت•علمية•محكمة.•
وإن•كانت•هذه•العينة•ال•تزعم•الكمال•وال•تتضمن•قدرا•كبير•من•التمثيل.•إال•أنها•تشكل•مؤشرا•قويا•يعبر•عن•البحوث•التي•

تشابهت•إلى•حد•التطابق•على•سمتوى•الموضوع•وأدوات•البحث.•وستجد•العينة•التي•اشتغلت•عليها•في•متن•البحث.•
اإلحصائيات•الخاصة•بعدد•مستخدمي•مواقع•شبكات•التواصل•في•المنطقة•العريية•والمنشورة•في•جل•البحوث•مقتبسة•من• •)2(
مصدرين•أساسيين،•وهما:•منشورات•كلية•دبي•الحكومية•لسنة•2013،•والبنك•الدولي•-2012•أنظر•على•سبيل•المثال:
والتي•تؤكد•أن•مشتركي•موقع•الفي•سبوك•قفز•من•54•552•875•في•مايو•2013•بعد•أن•كان•عددهم•ال•يتجاوز45•194• •
452•في•يونيو•2012.•وارتفع•عدد•مستخدمي•موقع•شبكة•تويتر•ليصل•3•766•160•مشتركا.•وبلغ•عدد•مشتركي•موقع•

.)Rouhli:•2014(•2012•ليكندن•4•716•515•في•مايو•2013•بعد•أن•كان•ال•يتجاوز•4•294•484•في•يونيو
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الكشف•عن•مكمن•خطابها•االيديولوجي•وأبعاده،•وارتباطاته•بما•أصبح•يعرف•بــ»إيديولوجية•
.)Proulex،Breton: 1989(•»االتصال

اإلبستمولوجيا؟• معنى• التالية:• الثالث• المحطات• في• الباحث• يقف• الهدف• هذا• لبلوغ•
ومعنى•اإليديولوجيا•؟•والحدود•المعرفية•والفكرية•للبحوث•العربية•التي•تناولت•مواقع•الشبكات•

االجتماعية.•

•في•ظل•هذه•اإلشكالية•يحاول•هذا•البحث•التقيد•بنسبية•الفهم•الذي•ظل•سائدا،•منذ•
عصر•األنوار،•والذي•جعل•اإليديولوجيا•نقيضا•لالبستمولوجيا.•فاألفكار•التي•رسختها•ما•بعد•
الحداثة•قوضت•أسس•السرديات•الكبرى•التي•تؤكد•أن•الموضوعية•تملك•قيمة•مطلقة•في•دراسة•
الظواهر•واألحداث•االجتماعية.•وأقرت•بنسبية•»اللوغوس«•Logos•)العقل(•في•مجال•المعرفة•
االجتماعية•ونفت•أن•تكون•معانى•األفعال•واألحداث•مستقرة•وثابتة•ومحددة•وكاملة•اإلنجاز،•

ويمكن•إدراكها•في•مجملها.

يف معىن االبستمولوجيا
باإلجماع• لم•يحظ• تغطيه• الذي• فالواقع• الغموض.• االبستمولوجيا•بعض• يكتنف•موضوع•
من•قبل•الباحثين•والمفكرين•رغم•وجود•عناصر•مشتركة•بينهم.•هذا•ما•يستشف•من•مختلف•
التعاريف•التي•تحاول•حصره.•ففي•التقاليد•الفلسفية•الفرنسية•تعتبر•االبستمولوجيا•أقرب•إلى•
فلسفة•العلوم،•إذ•أنها•تدرس•بشكل•نقدي•الطريقة•العلمية،•واألشكال•المنطقية،•واألنماط•
المستخدمة•في•العلوم،•والمبادئ•والمفاهيم•األساسية•والنظريات،•ونتائج•مختلف•العلوم•من•
أجل•البحث•عن•أصل•منطقها،•وقيمتها•الموضوعية•)Nadeau:1999،•ص•209(.•وبهذا•فإنها•
من• التأكد• يتم• وكيف• العلمية،• المعرفة• تشكلت• كيف• المعرفة:• في• المنهجي• الجانب• تسائل•
صدقيتها،•وكيف•تتطور؟•أما•االبستمولوجيا•في•التقاليد•األنجلوكسونية•فإنها•تبتعد•عن•فلسفة•
العلوم•لتتقرب•أكثر•من•نظرية•المعرفة•)Wagner:•2002،•ص•42(•ككل•وليست•المعرفة•

العلمية•تحديدا.•

إن•االختالف•بين•مختلف•المدارس•في•تحديد•االبستمولوجيا•يتمحور•حول•اإلجابة•عن•
األسئلة•التالية:•ما•هو•العلم؟•وما•هي•المعرفة؟•وكيف•تتكون•هذه•المعرفة؛•أي•كيف•تحصل•
المعرفة؟•وكيف•تنتظم•المعارف؟•وكيف•نتأكد•من•صدقها؟•وكيف•تنمو•وتتطور•وتتجاوز•ذاتها؟

إن•اإلجابة•عن•جل•هذه•األسئلة•تختلف•حسب•المدارس•والتيارات•الفلسفية.•فإن•كانت•
العلوم•الطبيعية•قد•جعلت•من•التيار•الحسي•الذي•يعتمد•على•المنهج•التجريبي•نهجا•يحتذى•
التأويلية• فالتيارات• العلمية،• اكتساب•شرعيتها• العلوم•االجتماعية•واإلنسانية•من•أجل• به•في•
Hermeneutics،•التي•يعتقد•»عنصر•العياشي«•أنها•ال•تشكل•بديال•ابستمولوجيا•)1995•ص•65-

79(،•تسعى•من•أجل•فرض•تصور•بديل•للمعرفة•قائم•على•نقد•استقالليتها•عن•كل•سلطة،•
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يسائل•الذات•الباحثة،•ويشكك•في•علمية•تنبؤات•المنهج•التجريبي•في•مجال•العلوم•االجتماعية•
ألنها• كماهي• إنتاجها• إعادة• الصعب• ومن• باستمرار• متغيرة• االجتماعية• الظواهر• طبيعة• ألن•
تجرى•في•ظروف•مغايرة•وسياقات•مختلفة،•وتخضع•لمتغيرات•البيئة•االقتصادية•واالجتماعية•

والسياسية•والثقافية•فتحد•من•األبعاد•العلمية•الناتجة•عن•قياسها•وتكميمها.•

وما•يفيدنا•في•هذا•المقام•يتعلق•بمسار•تطور•المعرفة•وكيفية•تشكلها.•لقد•ظل•االعتقاد•
سائدا•إلى•غاية•الثالثينيات•من•القرن•التاسع•العشرين•أن•المعرفة•تأخذ•مسارا•خطيا•متواصال•
باّطراد.•وتتشكل•من•تراكم•االكتشافات•واالختراعات•التي•تضاف•إلى•بعضها•بانتظام.•وقد•
فند•الفيلسوف•الفرنسي•»عشتون•بشالر«•هذا•االعتقاد•بتأكيده•على•أنها•عرضة•لمجموعة•من•
االنقطاعات•االبستمولوجية•)Bachelard:•1984،•ص•19(.•وهذا•يعني•أن•المعرفة•المكتسبة•
والسابقة•تظل•غير•ثابتة•وغير•نهائية.•وتخضع•دائما•لُمساءلة•مفاهيمها•ومراجعة•فرضياتها،•
وتقبل•»براديغمات«•Paradigms•جديدة•تدفعها•إلى•األمام•لتتجاوز•ذاتها.•وتواجه•المعرفة•في•
تطورها•عوائق•ابستمولوجية،•حسب•الفيلسوف•ذاته،•والتي•ليست•خارجة•عن•الذات•المفكرة•
أو•الباحثة•)•أي•أنها•ال•تتعلق•بمدى•دقة•المالحظة•العلمية،•وصالحية•أدوات•القياس•والتكميم،•
ومدى•تمثيلية•العينة،•والقدرة•على•حصر•مجتمع•البحث،•وقياس•مدى•صدقية•النتائج...(،•بل•
إنها•كامنة•في•فكرها•المتناسخ•من•الفهم•العام•والشائع•أو•السالف،•الذي•يتخذ•طابعا•حركيا•
ويقاوم،•بشكل•ضمني•أو•صريح،•تقدم•المعرفة.•وبهذا•يحاول•عرقلة•كل•قطيعة•ابستمولوجية.•
العلوم• في• التأويلية• التيارات• بعض• تعتبره• ال• ابستمولوجيا• عائقا• بشالر• غستون• يعتبره• وما•
اإلرث• عن• انفصاال• تعني• ال• االبستمولوجية• القطيعة• أن• رغم• بالضرورة.• كذلك• االجتماعية•
المعرفي،•بل•انتقاال•جدليا•إلى•مفاهيم•جديدة•ترتقى•إلى•موقف•ابستمولوجي•متقدم•وجديد•

يفصل•بين•الذاتي•والموضوعي•في•ظل•صرامة•منهجية.•

لقد•نشأت•بعض•التيارات•التأويلية•من•خالل•أزمة•الثقة•في•المنهج•العلمي،•والشك•في•
قدرته•على•بلوغ•معرفة•يقينية•)Richard E:•1969،•ص•163(.•فركزت•على•قضية•الفهم•
في•العلوم•االجتماعية•واإلنسانية•التي•ال•تستبعد•العامل•الذاتي•الذي•يتجلى•عبر•مدارك•الذات•

الباحثة،•ويتضح•في•المعانى•التي•يمنحها•الفاعلون•ذاتهم•لممارستهم•االجتماعية.•

يف االيديولوجيا
يؤكد•استعراض•مفهوم•االيديولوجيا•طابعه•التاريخي•االجتماعي•)العروي:•1993(؛•أي•
أن•محتواه•لم•يستقر•على•معنى•واحدا•عبر•تاريخه•الطويل،•بل•ظل•محل•َتشكل•وصياغة•طيلة•
مساره.•فمن•الفيلسوف•الفرنسي•Antoine Destutt de Tracy(•1796(•الذي•عرف•االيديولوجيا•
بإنها•فرع•من•علم•جديد،•علم•األفكار•ومظاهر•تطورها•)Richards:•1993،•ص•103(.•وكان•
مفهوم• تجريد• تم• ما• لكن•سرعان• المستقبل.• في• الفلسفة• المفهوم•محل• يحل•هذا• أن• يأمل•
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االيديولوجيا•من•كل•نزعة•علمية•أو•موضوعية،•وأصبح•يحمل•معان•انتقاصية•وحتى•احتقارية،•
•)Macherey:•2006(•سواء•من•قبل•نابوليون•في•هجومه•على•المثقفين•الذين•عارضوا•سلطته
أو•ماركس•الذي•استعاد•مفهوم•اإليديولوجيا•في•1845•ووظفه•للهجوم•على•معارضيه•من•ذوي•
المثالية•الذين•روا•أن•الصراع•السياسي•يجرى•على•مستوى•األفكار،•وتناسوا•حسب• النزعة•
زعمه،•األرضية•المادية•التي•تشكل•حلبة•هذا•الصراع.•ففي•هذا•اإلطار•تحدث•عن•االيدولوجيا•
ألفه• الذي• الكتاب• أكثر•لدى•ماركس•في• االيديولوجيا•يتضح• بدأ•مفهوم• الجمع.•وقد• بصيغة•
بمعية•أنجلز•بعنوان•»االيديولوجيا•األلمانية«•باعتبارها•وعيا•زائفا؛•أي•مجموعة•من•التمثالت•
الزائفة•التي•ال•تعكس•القاعدة•االقتصادية•واالجتماعية،•بمعنى•أن•القاعدة•المادية•هي•التي•
تحدد•الوعي•وليس•العكس.•وقد•طور•أتباعه•المجددون•هذه•األطروحة.•فمن•غرامشي•الذي•
يميز•بين•السيطرة•والهيمنة،•فإذا•كانت•األولى•تنجز•بفعل•الزجر•المادي•فإن•الثانية•تتحقق•
تناول• الذي• ألتوسر• إلى• وصوال• الرمزية-• -السلطة• اللّينة• بالقوة• االيديولوجي• الصعيد• على•
مستويين:• عبر• تتجلى• الدولة• أن•سلطة• فرأى• للدولة.• االيديولوجية• األجهزة• مسألة• بالتحليل•
األول•مادي،•وتجسده•مؤسساتها•االنضباطية•والقهرية•التي•تتسم•بالوحدة.•والمستوى•الثاني•

تجسده•مؤسساتها•الرمزية•المنتجة•لعالم•األفكار•والتي•تتسم•بالتنوع.•

وتدريجيا،•بدأ•مفهوم•االيديولوجيا•يتحرر•من•التضمين•األيديولوجي.•وُيقبل•»كنظام•من•
األفكار•واألحكام،•الضمنية•والمنظمة،•في•الغالب،•والتي•تستخدم•لوصف•وشرح•وتأويل•أو•
تبرير•وضع•من•قبل•مجموعة•بشرية.•األفكار•المستلهمة•من•قيمها•والتي•تقترح•توجها•محدد•
للفعل•االجتماعي•الذي•تؤديه•هذه•المجموعة.•):•Rocher•1970،•ص129(.•لكن•هذا•التعريف•
المتحرر•من•االيدولوجيا•قد•يجعل•من•االيديولوجيا•عبارة•عن•مجموعة•األفكار•التي•تتحول•إلى•
للعالم.•رؤية•وصفية•وتوجيهية• نسق•عقائدي•مغلق•ومكتفي•بذاته.•بمعنى•أنها•تعبر•عن•رؤية•
في•آن•واحد،•تمزج•بين•ما•تراه•وما•تقتنع•به،•وال•تحتفظ•من•ما•ترى•سوى•ما•يتماشى•مع•
قناعاتها.•)Brune•:•2003،•ص•5(.•إن•هذا•التعريف•يؤكد•ما•ذهب•إليه•عبد•اهلل•العروي•

الذي•رأى•أن•مفهوم•االيديولوجيا•ليس•قناع•الفرد•بل•أفقه•الذهني•)•1993،•ص•53(.•

إن•الموافقة•على•هذا•التعريف•يعنى•العود•إلى•بدء،•وقطع•صلة•وصل•اإليديولوجيا•بالعلم.•
وهذا•ما•ينفيه•بعض•الفالسفة•)Ricoeur:•1986،•ص•41(•الذين•يقرون•بتطور•المعارف•العلمية•
من•زاوية•تفاعلها•مع•الممارسة•االجتماعية•بكل•ما•يخللها•من•طقوس•وأساطير•وسرديات•ووقيم•

اجتماعية•وأخالقية•وفنية•مهيمنة•في•كل•عصر.

نقد دراسة مواقع الشبكات االجتماعية 
لمواقع• الشباب• استخدام• على• البحث• هــذا• عينة• تضمنتها• التي• البحوث• جل• ركــزت•
الشبكات•االجتماعية،•وموقع•شبكة•الفيسبوك•بالدرجة•األولى•ثم•اليوتوب.•وإن•كان•مفهومها•
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للشباب•يختصر•في•طالب•الجامعات•والمدارس•الثانوية.•فهذا•االختصار•ال•ينم•في•اعتقادنا،•
الشرائح• بقية• دون• الشباب• على• يقتصر• الشبكات• مواقع• استخدام• أن• الباحثين• إيمان• على•
إنجاز•بحث•في•أقصر• للرغبة•في• بقدر•ما•يستجيب• المدروسة،• المجتمعات• االجتماعية•في•
مدة•ممكنة•وبسهولة،•فمجتمع•البحث،•أي•الطلبة•الجامعيين،•في•متناول•اليد.•وهذا•خالفا•
للبحوث•التي•اشتغلت•على•مجتمعات•بحث•أصعب،•وهي•قليلة•مع•األسف.•إذا•أين•هي•حدود•

االيديولوجيا•والعلم•في•البحوث•التي•تناولت•مواقع•الشبكات•االفتراضية•؟•

إن•مراجعة•األسئلة•البحثية•التي•حاولت•هذه•البحوث•اإلجابة•عنها•بسيطة•جدا.•يمكن•
ماهي• العربية؟• قناة• تستخدمه• الذي• الفيسبوك• موقع• شكل• المثال،• سبيل• على• منها• نذكر•
الشبكات•االجتماعية؟•وما•هي•أهميتها؟•ما•هي•أنواع•الشبكات•االجتماعية•؟•وما•هي•مميزاتها•؟•
وما•هي•مواقع•الشبكات•االجتماعية•التي•يستخدمها•الشباب•أو•الطلبة•أكثر•؟•وما•هي•الخدمات•
التي•توفرها•مواقع•الشبكات•االجتماعية•للشباب•الذي•يستخدمها•؟•وما•هي•ايجابيات•مواقع•
شبكة• لموقع• آباءهن• استخدام• البنات• تراقب• وهل• وسلياتها•؟• الرقمية• االجتماعية• الشبكات•

الفيسبوك•؟•

المالحظة• بتشغيل• عنها• اإلجابة• يمكن• البسيطة• األسئلة• هذه• عن• االجابة• أن• نعتقد•
العلمية•من•جهة،•واإلطالع•على•بعض•البحوث•الميدانية•قد•اسهبت•في•تقديم•احصائيات•عن•
استخدام•هذه•الشبكات•بالكثير•من•التفاصيل،•من•جهة•أخرى.•ويمكن•أن•نستشهد•بالتقارير•
التي•نشرتها•كلية•دبي•الحكومية.•)1(•وغيرها•من•البحوث•المنشورة•باللغات•األجنبية.•ناهيك•
عن•التطبيقات•التقنية•لبرامج•شبكة•االنترنت•التي•تسلح•الباحث•بجملة•من•اإلحصائيات•عن•

االستخدام•التي•يحتاجها•دون•بذل•جهد•يذكر.•

إن•كل•سؤال•بحثي•ال•يأتي•من•العدم•بل•يترجم•هاجسا•معرفيا.•وتتضح•قيمته•العلمية•
النشأة• •« بــ• الموسوم• القيم• كتابهما• أفرزته.•ففي• التي• والمعرفية• النظرية• السياقات• في•ظل•
التي• األساسية• المساهمة• أن• غارسيا• روالنــدو• و• بياجيه• يؤكد•جون• العلوم«• وتاريخ• النفسانية•
قدمتها•الثورة•العلمية•في•القرن•19•ال•تكمن•في•الدقة•المنهجية،•وال•في•التقدم•الهائل•في•

أدوات•المالحظة،•لكن•في•إعادة•صياغة•اإلشكاليات.•)2(

نقصد•بالتحديد•التقريرين•اللذان•أعدتهما•الكلية•المذكورة•في•السنتين•2011،•و•2012•–•أنظر: •)1(
 - Dubai School of Government ( 2011): The Arab Social Media Report, Facebook Usage:Factors and 

Analysis, Vol. 1, No. 1
 - Dubai School of Government ( 2012): Social Media in the Arab World: Influencing Societal and Cultural 

Change? Vol2,No1
(2) J. Piaget et R. Garcia ( 1983): «Psychogenèse et histoire des sciences» Ed. Flammarion auoted by Rabeh 

Sbaa in» Hommage à Djamel Guerid ou la poursuite d’un débat : Comment la sociologie est-elle pos-
sible ? le auotidien d’Oran 17 septembre 2013

-•كلية•دبي•الحكومية•)2013•(•:•العالم•العربي•على•اإلنترنت:•اتجاهات•استخدام•اإلنترنت•في•المنطقة•العربية،
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•ويكشف•استعراض•عينة•البحوث•المدروسة،•إلى•حد•ما،•خلو•جلها•من•هذا•الهاجس.•
ألنها•اختارت•منذ•البداية•أن•تكون•وصفية.)1(•وإن•كانت•الدراسات•الوصفية•ضرورية•ومفيدة•
في•البحث•في•مجال•العلوم•االجتماعية•تسمح•بتقديم•مجموعة•من•البيانات•التي•تتيح•التعمق•
في•دراسة•الظواهر•االجتماعية•واالنسانية،•غير•أن•طموح•الدراسات•الوصفية•لمواقع•الشبكات•
االجتماعية•التي•شمتلها•عينة•دراستنا•كانت•متواضعة،•ولم•تتمكن•من•قراءة•ما•تم•وصفه.•
ونقصد•بالخلو•هنا•عدم•ارتكازها•على•أي•إشكالية.•فما•تسميه•بعض•البحوث•المدروسة•مشكلة•
بدل•إشكالية•هو،•في•حقيقة•األمر،•إما•تكرار•لعناوينها•أو•كشف•عن•أهدافها؛•أي•تحويل•أسئلة•
البحث•في•صيغة:•ما•هي•مواقع• فاذا•كان•سؤال• تقريرية.• إلى•جمل• المذكورة•أعاله• البحث•
الشبكات•االجتماعية•التي•يستخدمها•الشباب•أكثر•في•هذه•الدولة•أو•تلك؟•يرحل•إلى•اإلشكالية•
ليأخذ•الصيغة•التقريرية•التالية:•تتركز•إشكالية•بحثنا•هذا•على•معرفة•ما•هي•الشبكات•التي•
ذاك• أو• العربي• البلد• هذا• في• األسرة• استخدامات• على• التعرف• أو• أكثر• الشباب• يستخدمها•
لشبكة•الفيسبوك•ودوافع•هذه•االستخدامات•واإلشباعات•المتحققة•منه.•لذا•نجد•أن•النتائج•
بديهيات.•فبصرف• أو• تكون•تحصيل•حاصل• تكاد• المدروسة• البحوث• إليها•جل• توصلت• التي•
النظر•عن•تقديمها•لالحصائيات•التي•تؤكد•ارتفاع•عدد•الشباب•الذين•يستخدمون•موقع•شبكة•
والمستوى• النوع• حسب• االستخدام• هذا• تصنف• أو• له• استخدامهم• مدة• تزايد• أو• الفيسبوك•
التعليمي•دون•أن•تجعل•منه•منطلقا•للتفكير•المعمق•عن•موقع•الشبكات•االجتماعية•–•كمنظومة•

عالئقية•تكشف•عن•نمطي•الوساطة•Mediation•:•التقنية•والرمزية.•

طبيعتها• من• انطالقا• االجتماعية• الشبكات• مواقع• خصائص• تحدد• البحوث• فبعض•
الشباب• أن• إلى• والتنقيب• البحث• بعد• وتنتهى• االتصال• خاصية• منها• وتذكر• التكنولوجية،•
يستخدمها•من•أجل•اقامة•اتصال•بالغير!•أو•لنشر•األخبار•واآلراء•بشكل•مكتوب•أو•مسموع•أو•
مرئي•أو•»متعدد•الوسائط!•أو•أن•الناشطين•السياسيين•في•مصر•كانوا•أكثر•استخداما•لمواقع•
الشبكات•االجتماعية•في•أحداث•11•يناير•2011•مقارنة•بغير•الناشطين•!•وان•فترة•المساء•هي•
أحسن•فترة•يستخدم•فيها•الشباب•شبكة•االنترنت!•وتتحدث•عن•تاريخ•هذه•المواقع•لتنتهي•إلى•
استنتاج•في•الخاتمة•مفاده•أن•مواقع•الشبكات•االجتماعية•الرقمية•هي•شبكات•عالمية•للتواصل•

بين•أجهزة•متعددة•في•نظام•عالمي•لنقل•المعلومات!

نعتقد•أن•بعض•اإلجابات•عن•هذه•األسئلة•تكشف•عن•التفكير•في•مسألة•التواصل•عبر•
الشبكات•بذهنية•وسائل•اإلعالم•التقليدية.•فالقول•أن•الشباب•يستخدم•شبكة•االنترنت•مساًء•ال•

يمكن•أن•نستثني•بحث•بدرية•عبد•العزيز•عبد•الرحمن•العبيد•الموسوم•بـ:•الربيع•العربي•وانعكاساته•على•الفضاء•العام• •)1(
السعودي،•تساؤالت•في•الوعي•السياسي•لدى•المتلقي•السعودي•والذي•قدمته•إلي•المنتدى•اإلعالمي•السنوي•السادس•
للجمعية•السعودية•لإلعالم•واالتصال-•الرياض•15•–•16•إبريل•2012م(•والذي•حاولت•فيه•أن•تربط•استخدام•الشبكات•
االجتماعية•والمضامين•السياسية•التي•تتداولها•بالسياق•السياسي•السعودي.•أي•بتطور•األوضاع•السياسية•في•المملكة•

العربية•السعودية•منذ•الثمانينات•من•القرن•الماضي.•



36

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - العدد األول

يملك•أي•قيمة•معرفية•ألن•الشبكات•تحررت•من•اكراهات•الزمن.•فمسالة•وقت•قراءة•الجريدة•
التلفزيونية• المسلسالت• بث• ووقــت• توزيعها.• خارطة• يعدل• حتى• توزيعها• مدير• تهم• الورقية•
ونشرات•األخبار•تهم•أكثر•مسؤولي•قسم•شبكة•البرامج•في•ظل•ضغط•المنافسة•والمعلنيين.•
والكثير•من•البحوث•التي•تضمنتها•عينة•هذا•البحث•تنطلق•من•مصفوفة•من•السلوكيات•التي•
تصنف•بعضها•في•خانة•اإليجابيات•و•السلبيات•ثم•تثبتها•في•صحيفة•االستبيان•وبعد•تفريغها•
تأتى•النتيجة•وفق•المصفوفة•المذكورة•مع•تباين•النسب•من•بحث•إلى•أخر.•ما•سبق•قوله•ال•ينفي•
بتاتا•وجود•بعض•البحوث،•القليلة•مع•األسف،•التى•توصلت•إلى•نتائج•مهمة،•مثل•وجود•عالقة•
ترابطية•بين•جنس•المستخدم•)ذكر•وأنثى(•ونشر•الصورة•الشخصية.•ووجد•عالقة•احصائيات•
بين•السن•واستخدام•رموز•دالة•عن•الشخصية.)1(•لكنها•نتائج•بكماء،•مع•األسف،•تضع•حدا•
للجهد•البحثي•عند•تعيين•هذا•الترابط.•وال•تتابعه•بالتفكير•لفهم•أسبابه•ودالالته•في•ظل•حضور•
المرأة•في•الفضاء•العمومي،•وضمن•حقها•في•أخذ•الكلمة،•وعلى•صعيد•التبادل•الرمزي•في•

عالم•االتصال•في•المنطقة•العربية.•

المنهج• إلى• المدروسة• البحوث• في• أعــاله• المذكورة• الحدود• يوعز• البعض• إن• بالطبع•
واألدوات•البحثية•المستخدمة.•فالمنهج•الوصفي•الذي•من•المفروض•أن•يتكفل•بتقديم•وصفا•
كامال•وشامال•للظاهرة،•لم•يستطع•أن•يقوم•بذلك•ألسباب•عملية•ونظرية.•فالوصف•يتطلب•
أوال•المالحظة.•فالفيلسوف•كارل•بوبر•يرى•أنه•من•المستحيل•أن•نالحظ•كل•شيء•والبد•من•
وجهة•نظر•تقود•مالحظتنا.•فالنظر•يجب•أن•يكون•انتقائيا•وموجها•حسب•ما•ينتظره•الباحث•
)Blanchenay•:•2005،•ص•16(.•فالمالحظة•في•نظر•الباحث•فورز•هي•نوع•من•تنظيم•الرؤية•

)Fourez•:•1988،•ص•31(.

ونميل•إلى•االعتقاد•أن•وجهات•النظر•التي•انطلقت•منها•عينة•البحوث•المدروسة•انحرفت•
الشبكات• بمواقع• العالقة• على• األحكام• من• جملة• إصدار• إلى• بسرعة• انجرت• ألنها• بالوصف•
االفتراضية•التي•تتسم•بطابعها•الذاتي.•فتسحبها•إلى•خانة•االيديولوجيا•-•سنحدد•هذا•األمر•

بالتفصيل•الحقا.

البحث• الطريق•األسلم•نحو•موضوعية• بأنه• قناعة• ينم•عن• الوصف• االعتماد•على• ربما•
لكن•هذا•االعتقاد•بحاجة•إلى•حجة•أقوى•من•تلك•التي•قدمها•الباحث•بيار•أنصار•الذي•أكد•أن•
الوقائع•في•حد•ذاتها•ليست•موضوعية،•وإنما•المناهج•ووجهات•النظر•هي•التي•يمكن•أن•تجعلها•
كذلك.•)1992،ص•12(.•وهذا•ما•عجزت•عن•بلوغه•العديد•من•وجهات•النظر•التي•شكلت•خلفيات•
البحوث•المدروسة،•مع•األسف.•ولم•تحققه•أدوات•البحث•التي•استخدمتها.•فاالستبانة،•التي•

التواصل• لمواقع• السعودي• الشباب• استخدامات• العقباوي• المحسن• عبد• بسنت• السيد-• أحمد• محمد• الزهراء• فاطمة• •)1(
االجتماعي•وعالقتها•بأنماط•الشخصية.•بحث•مقدم•للمنتدى•السادس•للجمعية•السعودية•لإلعالم•واالتصال،•الرياض•

•http://samc.org.sa/1035.html•14-15•أبريل•-2012•مسترجع•بتاريخ•2014/7/7•من•الموقع
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وظفتها•جل•البحوث•المذكورة،•تحولت•إلى•أداة•تبريرية•إلعادة•إنتاج•األفكار•الشائعة•والسائدة•
في•المجتمع.•فعالم•االجتماع•المغربي•محمد•جسوس•كشف•عن•امتثالية•هذه•األداة•في•المجتمع•
المغربي•بالقول•أن•االستبانة•تكون•ممكنة•إذا•كان•للمغربي•رأيا•شخصيا•وفرديا•متمايزا•ومغايرا•
للرأي•الجماعي•السائد•)جسوس:•2014(.•وبعض•هذه•البحوث•التي•استعانت•بتحليل•المحتوى•
اكتفت،•مع•األسف،•باالهتمام•بالجانب•الشكلي•في•إخراج•مواقع•الشبكات•االجتماعية.•وحتى•
البحوث•التي•استعانت•بنظرية•االستخدامات•واالشباعات•لم•تتمكن•من•تقديم•إضافات•علمية•
لموقع•الشبكات•االجتماعية•في•المنظومة•االتصالية•في•المنطقة•العربية.•لقد•أضفت•صيغة•
بمعنى• احتياجاتهم.• لتلبية• السعي• باسم• واإلعالمية• االتصالية• األشخاص• لممارسة• تبريرية•
التواصل•عبر• لتبرير•تصورها•لغايات• أنها•صنفت•الحاجات•وأضافت•لها•ما•يحتاجه•البحث•
مواقع•الشبكات•االجتماعية.•وبهذا•صرفت•النظر•عن•االستراتيجية•اإلعالمية•واالتصالية•التي•
تنتهجها•المؤسسات•والمنظومات•اإلعالمية•من•جهة،•ونمطت•االستخدام•االجتماعي•لمواقع•
الشبكات•االجتماعية•المتباين•والمتنوع•وفق•التضاريس•الثقافية•من•جهة•أخرى.)1(•وتقفز•هذه•
البحوث•على•الفروق•القائمة•بين•مواقع•الشبكات•االجتماعية•الرقمية.•لذا•يمكن•االتفاق•مع•
برتاشيني•أن•النظريات•التي•افرزها•االتجاه•الوضعى•ال•تملك•في•حد•ذاتها•أي•قيمة•ماعدا•
تلك•المرتبطة•باألحداث•والوقائع.•فهي•ال•تكشف•أي•شيء•من•الواقع•سوى•ما•تتضمنه•األحداث•

والوقائع•ذاتها.•)Bertacchini:•2009،•ص•34(.•

إذا•كان•االتجاه•الوضعى•يثمن•الصرامة•في•االستنباط•الذي•ينقل•األحداث•والوقائع•من•
حقل•المالحظة•إلى•الفرضيات.•فإن•قراءة•البحوث•التي•شملتها•العينة•المدروسة•لم•تقم•بهذه•
الواقع•موجود•بشكل•موضوعى•ويمكن• الباحثين•يعتقدون•أن• إلى•أن• النقلة.•وذلك•يعود•ربما•
قياسه.• وأدوات• الباحث• عن• المستقلة• و• للقياس• القابلة• خصائصه• من• انطالقا• ُيوصف• أن•
)Bertacchini:•2009،•ص•33(.•وهذا•يعني•أن•المواضيع•التي•تناولتها•البحوث•المدروسة،•
مثل•تأثير•مواقع•الشبكات•االجتماعية،•ومدى•التزام•طالب•الثانويات•بالضوابط•اإلسالمية•في•
التواصل•اإللكتروني،•ومكانة•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•التغيير•أو•»ثورات«•الربيع•العربي•
»معطاة•في•صيغتها• لباحثيها• تبدو• العام«• »الرأي• السياسي،•وفي•تشكيل• الوعي• تنمية• أو•في•
الجاهزة«•وال•تتطلب•سوى•قياسها.•أيعقل•مثال•أن•نتحدث،•على•سبيل•المثال،•عن•دور•مواقع•
أشكال• في• الحاصل• التغيير• مسألة• إثارة• دون• العام• الرأي• في•صناعة• االجتماعية• الشبكات•
الخطاب•العمومي،•أي•دون•أن•ترفد•هذه•البحوث•بمقاربة•نظرية•تحوصل•النقاش•العلمي•الذي•

الثقافية• المؤسسات• وفي• والعمل• التعليم• في• الجنسين• بين• الفصل• من• تعاني• التي• المجتمعات• أن• نالحظ• أن• يمكن• •)1(
بينما• اإلخر.• إلى• التعرف• التواصل•قصد• االجتماعية•هو• الشبكات• استخدام•مواقع• الشباب•من• تكون•غاية• والترفيهية•
المجتمعات•التي•ال•تعاني•من•هذا•الفصل•فغايات•التواصل•عبر•مواقع•الشبكات•االجتماعية•تتجه•نحو•البحث•عن•سبل•
الستكمال•بناء•الذات•مهنيا•وتعليميا•واجتماعيا:•البحث•عن•فرصة•الستكمال•الدراسة•في•الخارج،•والبحث•عن•سبل•

للحصول•على•تأشيرة•للهجرة•للعرب.•
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تثيره.•وهنا•يكمن•اللبس•الذي•تعانى•منه•الكثير•من•البحوث•في•العلوم•االجتماعية•واإلنسانية•
التي•تعتقد•أن•مواضيعها•موجودة•وجاهزة•وتتطلب•وصفها•أو•قياسها.•فالفيلسوف•بشالر•يؤكد•
في•هذا•الصدد•أن•العلوم•ليست•ما•يجب•وصفه،•بل•ما•يجب•بناءه.•فاألحداث•والوقائع•يجب•
النقاش• يحسم• التأكيد• فهذا• •)61 •Bachelard،•ص• :•68( وبناءها• ومالحظتها• “غزوها”•
حول•السؤال•التالي:•هل•المعرفة•العلمية•هي•نتيجة•عملية•تسجيل•للوقائع•والمعطيات•الموجودة•
بمعزل•عن•الباحث•أم•أنها•نتيجة•لعملية•بناء•يتدخل•فيها•الباحث•من•أجل•إعادة•تنظيم•هذه•

الوقائع•من•خالل•تفكيكها•وإعادة•تركيبها•؟

الظواهر• وقياس• تسجيل• أدوات• استخدام• تتطلب• محايدة• تقنية• عملية• ليس• فالبحث•
االجتماعية•واالتصالية•الموضوعية،•بل•يقتضى•وجود•موضوع•للمعرفة•يجب•تحديده•وصياغته•
البحث• موضوع• بناء• إن• أخرى،• بعبارة• نظرية.• أبعاد• وضمن• ابستمولوجية• استراتيجية• وفق•
يمكن• التي• البحثية• األسئلة• مكانته•ضمن• يحدد• أن• يجب• بل• فقط،• السؤال• بطرح• يكتفى• ال•
أن•تطرح•على•الموضوع•ذاته.•ويعّين•العدة•المنهجية•التي•يمكن•أن•»يواجه•بها«•الواقع•الذي•
يدرسه،•والمالحظات•التي•يمكن•أن•ينطلق•منها.•ووجهات•النظر•التي•تقود•هذه•المالحظات•
وموقعها•في•النسيج•النظري.•فبناء•موضوع•البحث•ال•يعنى•االنطالق•من•فراغ•معرفي.•أي•أن•
هذه•الصياغة•ال•يمكن•أن•تتم•دون•إشكالية•يعيد•الباحث•من•خاللها•بناء•الواقع•الذي•يدرسه•أو•
•،Bourdieu،•1968(•.جزء•منه.•إن•اإلشكالية•تسمح•بإخضاع•جوانب•من•الواقع•للمساءلة

ص•54(.

تمثالت• هــي• والمفاهيم• مفاهيمية.• بعدة• التسلح• أيــضــا،• الــمــوضــوع،• بناء• ويقتضي•
ذهنية•مجردة•وعامة،•موضوعية،•ومستقرة•يحملها•حامل•لفظي•يتكئ•عليه•التفكير•العلمي•
يأخذ•طابعا• المفاهيم• أن•استقرار• إلى• وإذا•كان•البد•من•اإلشارة• •)Montaigne:•2013(
فإن• معانيها• بها• تتجدد• متجددة• مضامين• فتكتسي• وصــراع• رهان• موضع• تشكل• ألنها• نسبيا•
بعدة•مفاهيمية•متماسكة• إلى•مواضيعها• تتطرق• لم• التي•درسناها• البحث• جل•مفردات•عينة•
وفاعلة•في•بنائها)1(.•بل•استلمت•بعض•المفاهيم•التي•تنتمى•إلى•حقول•معرفية•مختلفة،•مثل•
ُيّعد• الذي• التعريف• مسبق.• تعريف• أي• دون• جاهزة• واالتصال• النفس،• وعلم• االجتماع،• علم•
تحدثت• درسناها• التي• البحوث• فكل• نقدي.• ونقاش• تفكير• لكل• والضروري• األساسي• الشرط•
انطلقت• أنها• إذ• حاصل،• كتحصيل• واعتبرته• المثال،• سبيل• على• »التفاعلية«،• مفهوم• عن•
مباشرة• لتقفز• معها• المستخدم• تفاعل• تؤكد• التي• التكنولوجية• للعدة• التقنية• الخصائص• من•
العربي• واالتصالي• الثقافي• السياق• في• مساءلته• دون• المتصلين• بين• االجتماعي• التفاعل• إلى•

•-•يمكن•أن•نستثني•بحث•بدرية•عبد•العزيز•عبد•الرحمن•العبيد•–•مرجع•سابق،•التي•حاولت•ان•توظف•مفاهيم•مستجدة:• •)1(
الحقيقة•اإلعالمية،•الفضاء•العام•في•ربطها•بين•الواقع•السياسي•في•المملكة•السعودية•والواقع•االفتراضي.•
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ومحتوياته•ورهاناته.)1(•وعانت•من•بعض•اللبس•الناتج•عن•ضعف•الترجمة•أو•قصور•في•الفهم.•
فلم•تميز•بين•الجمهور•والمستخدمين•)أبو•طالب:•2012(•واستخدمتهما•بشكل•عفوي•يكاد•
تفكير• كل• منها• يتنفس• التي• الرئة• أصبح• الــذي• العمومي• المجال• أو• والفضاء• الوعيا.• يكون•
»الــواب«•1،• بين• يفرق• لم• أن•بعضها• بل• العام•؟)2(• الشأن• إلى• السياسي•ترجم• االتصال• في•
والواب•2•فراح•يقارن•بينهما•من•خالل•وسيلة•إعالمية•»تقليدية«•؟•وبهذا•يعتبر•مواقع•الشبكات•
االجتماعية•وسائل•وليس•وسائط.•فالوسيلة•تقوم•بالتوزيع•والبث•أما•الوسيط•فيمارس•الوساطة•
Mediation•التي•أصبحت•مفهوم•محوريا•للتفكير•في•االتصال.•وقد•امتد•اللبس•إلى•درجة•
عدم•التمييز•بين•مواقع•الشبكات•االجتماعية•االفتراضية•أو•الرقمية•والشبكات•االجتماعية•التي•

وجدت•قبل•ميالد•شبكة•االنترنت.•

إن•النتائج•التي•توصلت•إليها•عينة•البحوث•المدروسة•البسيطة•لم•ترفد•بعملية•التحرى•
والمقارنة•والتحليل،•بل•التزمت•بالحد•األدنى•من•التكميم•الذي•يتناغم•مع•»براديغم«•»السوية•أو•
االعتيادية«•normality- Normalité•التي•تؤسسها•اإلحصائيات.)3(•»بينما•هذا»•البراديغم«•يتنافى•
•.abnormality اإلعتيادي• وغير• والمتنوع• المتعدد• للشبكات• االجتماعي• االستخدام• منطق• مع•
فالبحث•في•االستخدامات•االجتماعية•لوسائط•االتصال•الحديثة•هو•البحث•عن•الال•اعتيادية.•
واالحصائيات•مهما•كانت•دقتها•ال•تعجز•عن•إخفاء•الذاتية•ليس•في•تأويل•نتائجها•فقط،•بل•
تخفق،•أيضا،•في•غمط•األفق•المعرفي•الذي•تتحرك•فيه،•بشكل•ضمني•أو•صريح•،والذي•
قد•يثير•تساؤالت•حول•قيمته•العلمية.•فالعجز•عن•التمييز•بين•مفهومي•اإلعالم•واالتصال•على•
ال• عينها،• الغاية• وينشدان• ذاته،• المعنى• يملكان• كمرادفين• واستخدمهما• النظري،• الصعيد•
تستدركه•االحصائيات•وال•تصححه•مهما•كانت•دقتها.•فرغم•اقرار•البحوث•المدروسة•بوجود•
تفاعل•في•مواقع•الشبكات•االجتماعية•االفتراضية•إال•أنها•تنظر•إلى•االتصال•من•زاوية•التوزيع•
علوم• في• المختصين• لدى• عليه• متعارف• هو• كما• عالقات،• وإقامة• االقتسام• وليس• البث• أو•
اإلعالم•واالتصال.•فمفهوم•التوزيع•والبث•قد•تمليه•الحاجة•المتخيلة•التي•تسعى•وسائل•اإلعالم•

لتوضيح•هذه•النقطة•يمكن•القول•أن•الباحث•بنشر•مقاالت•أسبوعية•في•صحيفة•جزائرية•حول•اإلعالم•واالتصال•ورغم•أن• •)1(
الطبعة•الرقمية•تترك•حيزا•لتعليق•القراء•عليها•إال•أن•الصحيفة•تتعامل•مع•الردود•على•المقاالت•بمزاجية•غريبة•فتنشر•
القليل•منها،•وتفضل•نشر•تلك•التي•تتهجم•على•كاتبها•إلى•حد•القذف•و•ترفض•نشر•رده•على•الردود•المتهجمة؟•إن•
التفاعلية•ال•تولد•من•العدم•بل•هي•وليدة•بيئة•تسمح•بحرية•التعبير•وتعددية•الرأي.•فلعل•البعض•يتذكر•كيف•كانت•الصحف•
الورقية•تتعامل•مع•لرسائل•بريد•القراء.•لقد•كانت•تمارس•عليها•الرقابة•في•الغالب،•وال•تبالي•بها•في•بعض•األحيان.•
كذلك•األمر•بالنسبة•لردود•الفعل•على•ما•ينشر•في•المواقع•الذي•بخضع•للثقافة•السائدة•في•المجتمع:•المدح•المجامل•

والذم•حد•الهجاء•
التواصل•اإلجتماعي:•بحث• :•نحو•صياغة•مؤشرات•تقييم•األدوار•السياسية•لشبكات• •-•أنظر:•السيد•بخيت•)2012(• •)2(
مقدم•للمنتدى•السادس•للجمعية•السعودية•لإلعالم•واالتصال،•الرياض•14-15•أبريل،•مسترجع•بتاريخ•2014/7/7•

http://samc.org.sa/1035.html•من•الموقع
(3) Manovich Lev ( 2001) quoted by Xavier de la Porte in : Une société de données n’est pas une société sta-

tistique. Retrieved june 8,2014 from 
 http://www.internetactu.net/2014/07/07/une-societe-de-donnees-nest-pas-une-societe-statistique/
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التقليدية•لتلبيتها•وفق•ما•ذهبت•إليه•نظرية•االستخدامات•و•االشباعات.•ومفهوم•الدور•ينبع•من•
المدرسة•الوظيفية.•أيعقل•أن•نتحدث•عن•دور•محدد•لمواقع•الشبكات•االجتماعية•الرقمية•في•

كل•المجتمعات•وينطبق•على•كل•الفئات•االجتماعية•ويسمو•فوق•الثقافات؟•

لدراسة• المطلوبة• »االبستمولوجية«• القطيعة• المدروسة• البحوث• تحقق• لم• سبق• ما• لكل•
كالسيكية• جماهيري• إعالم• وسائل• أنها• بمنطق• معها• فتعاملت• االجتماعية.• الشبكات• مواقع•
واعتبرتها•منتجة•لمواد•صحفية•شأنها•في•ذلك•شأن•أي•وسيلة•اعالم•تقليدية!)4(•لذا•ركزت•
في•عالقتها•مع•مستخدميها•على•مفهومي•»الدور«•الذي•تقوم•به•والمحدد•سلفا•»بصرف•النظر•
عن•طبيعة•المستخدم«.•والتأثير•الذي•ظل•موضع•مراجعة•ومساءلة•مستمرة•منذ•نموذج•هارولد•
الزويل•ودحضته•سوسيولوجية•االستخدام•ظل•حاضرا•في•بعض•البحوث•التي•تطرقت•إلى•مواقع•
الشبكات•االجتماعية،•بل•منها•من•بالغت•فيه•وجعلته•مطلقا،•رغم•تأكيدها•على•أن•مفهوم•

التفاعل•في•هذه•المواقع•يتنافى•ومنطق•التأثير،•كما•أسلفنا•القول.•

التي•درسناها•لبعض•األسباب• إن•القطيعة•االبستمولوجية•لم•تتحقق•في•عينة•البحوث•
منها•ما•يتعلق•باستلهامها•من•الحتمية•التقنية•التي•فرضت•عليها•التعامل•مع•مواقع•الشبكات•
وتوجد•خارج• تاريخية.• وال• ونهائية،• ثابتة• تملك•خصائص• قوية• تكنولوجية• كعدة• االجتماعية•
المجتمع•والفئات•المدروسة.•فتمارس•عليها•تأثيرا•ضارا•تسميه•سلبيات.•ففي•هذه•الحالة•فإنها•
تشبه•ذاك•الذي•يحمل•السيارات•مسؤولية•وقوع•حوادث•السير•وليس•السائقين.•فهذه•الحتمية•
تنظر•إلى•مختلف•مواقع•الشبكات•االجتماعية•ككتلة•واحدة•ومتماثلة•وتجعل•منها•موضع•اسقاط•
ايديولوجي•يغيب•خصوصيات•كل•موقع•من•مواقع•الشبكات•من•جهة،•وينفي•طابعها•التطوري•
وهكذا• استخدامها.• في• التباين• على• بالتالى• وتقفز• بينها• وتساوي• أخرى.• المتجدد•من•جهة•
تضبب•الرؤية•لعالقة•المستخدمين•بها،•التي•كان•لها•فضل•المساهمة•في•تطوير•خصائصها•
في•سياق•تجاري•وترويجي،•وفي•بيئة•اتصالية•تنافسية.•فالحتمية•التكنولوجية•يمكن•أن•نسميها•
القوة• الذي•تمنحه• التقني• البعد• بل•تختفى•في• تتجلى•بوضوح• الخفية«•ألنها•ال• »االيديولوجية•
المحايثة•في•إنتاج•العالم•االجتماعي•)Ouellet Mondoux Menard : 2014(•وحتى•في•تغيير•

المجتمعات•واقامة•الثورات.•

لو•سايرنا•الباحث•»دومي•ألفراد«•فيما•ذهب•إليه،•ورأينا•أن•االيديولوجيا•تتمتع•بمكانة•
عن• عائقا• ذاته• الوقت• وفي• الفهم• من• خاصا• تعد•شكال• إذ• مفارقاتي،• طابع• وذات• ملتبسة•
الفهم.)5(•فساعتها•نسلم•بأنها•تشكل•عائقا•ابستمولوجيا•عن•فهم•موقع•الشبكات•االجتماعية•
الرقمية•في•عالم•االتصال•في•المنطقة•العربية.•لكن•كيف•ذلك؟•إن•الباحث•يستبطن•مجموعة•

أنظر•بحث•:•محمد•المنصور،•مرجع•سابق.• •)4(
(5) Alfred Dumais (2004): «L’herméneutique et l’idéologie» in. Claude Panaccio et Claude Savary: L’idéologie 

et les stratégies de la raison. Approches théoriques, épistémologiques et anthropologiques,. Montréal: 
Éditions Hurtubise. HMH ltée. Collection : Brèches. P 76
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لضغوط• ويخضع• والعاطفية• االجتماعية• تجربته• على• ويتكئ• االجتماعية• والقيم• المعايير• من•
المعرفي.•وإن•كان•األخذ•بعين• أفقه• المجتمع،•فيدمجها•كلها•في• المهيمنة•في• االيديولوجيا•
االعتبار•هذا•االستبطان•ضروريا•لفهم•مواقع•الشبكات•االجتماعية،•فاالستسالم•لهذه•المعايير•
والقيم•واعتبارها•حتمية•اجتماعية•أو•تقنية•يجرد•الفاعلين•االجتماعيين•من•كل•إرادة،•وينفي•
اختياراتهم.•بل•تحول•البحث•العلمي•إلى•ذريعة•إلنتاج•خطاب•ايديولوجي•يحول•دون•فهم•مواقع•
الشبكات•االجتماعية.•وهذا•ما•نلتمسه•في•عينة•البحث•التي•درسناها•في•األبعاد•الثالثة•التالية•:•

البعد األخالقي : تظل•النزعة•األخالقية•حاضرة•في•عدد•من•البحوث•التي•درسناها.•
وتتجلى•أكثر•عبر•ثنائية•االيجابيات•والسلبيات•التي•تحولت•إلى•عيون•ينظر•بها•الباحثون•إلى•
مواقع•الشبكات•االجتماعية•االفتراضية.)1(•لكن•هذه•الثنائية•تخلو•من•أي•قيمة•معرفية،•وال•
تقدم•أي•جديد•لعملية•الوصف.•بل•تتقوقع•على•جملة•من•األحكام•القيمية•المطلقة.•فالحكم•على•
هذا•السلوك•أو•ذاك•بالسلبية•أو•اإليجابية•ال•يضيف•لفهمنا•له•أي•شيء•بل•بالعكس•إنه•يثنى•
كل•جهد•فكري•عن•فهمه.•فالعبرة•العلمية•ليست•في•تصنيفه•وفق•معايير•ذاتية،•بل•في•تقديم•
أسباب•ظهوره•وكيف•اندغم•في•الحياة•العامة•وما•هي•اإلشكاليات•المعرفية•التي•يطرحها.•نقول•
معايير•ذاتية•ألنها•تتغير•حسب•موقع•الباحث•وموقفه•من•الظاهرة•المدروسة،•ومن•مستخدم•
التحول• إلى• المقام،• هذا• في• نشير،• أن• ويمكن• اإلجتماعية.• األنساق• وفق• ويتبدل• أخر• إلى•
البارز•في•النظر•إلى•هذه•المواقع•في•بعض•الدول•العربية.•لقد•ظلت•مواقع•الشبكات•محل•ريبة•
وموضع•تنديد•لكونها•تفسد•األخالق•وتهدد•الهوية•الوطنية•قبل•2011،•لكن•بعد•ان•اندلعت•
أول•شرارة•التغيير•في•تونس•في•السنة•المذكورة•تحولت•هذه•المواقع•إلى•أداة•نضالية•لمقاومة•
االستبداد!•وقضاء•أكبر•مدة•من•الوقت•في•استخدام•مواقع•الشبكات•االجتماعية•يصنف•في•
خانة•السلبيات•في•الكثير•من•البلدان،•لكنه•يتحول•إلى•عنصر•ايجابي•في•بعض•المجتمعات•
األخرى•التى•يداهم•العنف•شوارعها.•إذا،•إن•النظرة•األخالقية•للمواقع•الشبكات•االجتماعية•
الرقمية•تعبر•عن•بعد•ايديولوجي•يسجن•الفكر•ويشل•آليات•فهم•مواقع•الشبكات•االجتماعية•في•
ديناميكيتها•التي•تتسم•بطابع•المفارقة.•فهي•تفكك•وتعزل،•بهذا•القدر•أو•ذاك،•المجموعات•
المتشذرة• أو• المنفصلة• المجموعات• وتدمج• االجتماعي.• المندمجة•جدا•على•صعيد• البشرية•
اجتماعيا.•هذا•ما•تثبته•البحوث•التي•اهتمت•بإعادة•تشكيل•الروابط•االجتماعية•والهويات•عبر•

•إن•قائمة•السلبيات•تبدو•أطول•من•قائمة•االيجبيات،•إذ•تتضمن•الكذب•المفرط•في•أثناء•التفاعل•والتواصل•مع•اآلخرين،• •)1(
اإلدمان•على•استخدام•الشبكة،•ظهور•نمط•من•التفكير•غير•المنطقي،•عدم•االلتزام•بالقانون•والدين•واألخالق،•عدم•
المباالة•التي•تؤدي•إلى•إهمال•العالقات•االجتماعية•مع•األسرة•واالصدقاء،•تجاهل•الدراسة•وانخفاض•المستوى•التعلمي،•
ظهور•المشاعر•السلبية•كعدم•الرضا•عن•الذات.•والغزو•الفكري•خاصة•ألصحاب•الفكر•السطحي،•واإلدمان•على•االتصال•
المواد•الفاضحة،•هتك•الحياة•الخاصة،•االبتزاز،• الهدامة،•عرض• العزلة•االجتماعية،•بث•األفكار• بالجنس•األخر،•

والغش،•والسرقة.•أما•قائمة•االيجبيات•فهي•قصيرة•:•وتتمثل•في•حرية•التعبير•والرأي،•التفاعل،•والمعرفة.
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مواقع•الشبكات•االجتماعية•االفتراضية.)1(•إذا،•البعد•األخالقي•الذي•يتسم•بالوعظ•واإلرشاد،•
بل• المعقدة،• تفاعالته• إلدراك• والشرح• بالتحليل• للواقع• يتصدى• ال• األحيان،• من• الكثير• في•
ما• إلى• تؤدى• التي• هي• التكنولوجية• فالعدة• سببي:• تفسيري• نموذج• عبر• تسطيحها• إلى• يميل•
فوراء• له!• الفاعلين• نظرة• وبعيدا•عن• تنقله• عما• النظر• االيجابي•بصرف• أو• بالسلبي• يوصف•
البعد•األخالقي•يختفي•الثناء•الضمني•على•المستخدم،•الذي•يصبح•أنموذجا،•أو•التنديد•به•
اللبس•:•يربط•اإليجابيات• إلى•تجنبه.•فالبعد•األخالقي•يتخبط•في•نوع•من• وتأثيمه•والدعوة•
والسلبيات•بالشبكات،•كُعَدة•تكنولوجية،•وفي•ذات•الوقت•يتهم•المستخدم•أو•يبرئه•وينوه•به.•
ووسط•هذا•اللبس•يحيا•براديغم•التأثير•المطلق•للتكنولوجيا.•التأثير•الذي•يختلف•عن•منطق•
تطورها•الذي•تفرضه•خصائصها•التي•تتكيف•مع•تعددية•االستعماالت•وكفاءات•االستخدام•في•

ظل•تنوع•الثقافات.•

البعد المعياري : يتجلى•هذا•البعد•في•إيديولوجيا•البحوث•المدروسة•من•خالل•جملة•
من•التوصيات•التي•تدرجها•في•الخاتمة،•أو•من•خالل•ما•يجب•أن•تكون•عليه•مواقع•الشبكات•
االجتماعية•واستخدامها،•أي•المطلب•أو•الطموح•الذي•يجب•أن•توجيه•استخدام•مواقع•الشبكات•
التي• االستخدام• لهذا• معيارية• نمطية• إلى•فرض• يرمي• البعد• هذا• إن• يؤطره.• أو• االجتماعية•
تتنافى•ومنطق•تعددية•االستخدامات،•ويتغاضى•عن•تنوع•خصائص•مواقع•الشبكات•االجتماعية•
االفتراضية:•منصات•لنشر•المحتويات،•وأخرى•لتبادل•الصور،•وأخرى•لبث•الملفات•السمعية-
الحديث•عن• في• به«• القيام• يجب• »ما• ينطلق•من• الذي• المعياري،• فالبعد• وللحوار.• البصرية•
مواقع•الشبكات•االجتماعية،•يشى•بأن•غاية•البحوث•المسحية•والوصفية•تكمن•في•تقديم•جملة•
من•التعليمات•واألمنيات•لما•يجب•أن•تكون•عليه•وكيف•يجب•استخدامها•بشكل•أمثل،•واألهداف•
التي•يجب•أن•تحققها.•إذا،•يسعى•هذا•البعد•إلى•تجنب•دراسة•ما•هي•عليه•مواقع•الشبكات•
بالبحث،• ليقفز• االسخدامات• واختيارات• وسياقاتها.• واستخداماتها• الرقمية• االجتماعية•
مباشرة،•إلى•الحديث•عن•ما•هو•مطلوب•منها•حتى•»يرضى•بها«•ال•نعرف•بالضبط•من•يرضى•
بها•الباحث•أو•المستخدم•أو•المؤسسات•االجتماعية.•وينطلق•البعد•المعياري•من•اقتناع•مفاده•
أنه•باإلمكان•ضبط•سلوك•المجتمع•أو•الجماعات•االتصالي•بنفس•القدرة•والفاعلية•أو•السهولة•

التي•نضبط•بها•السلوك•االتصالي•للفرد.•

البعد اإلدراكي : إن•هيمنة•البعدين•المذكورين•في•عينة•البحوث•المدرسة•جعلت•إدراك•
من• المدروسة• البحوث• جل• انطلقت• لذا• رهينتهما.• االفتراضية• االجتماعية• الشبكات• مواقع•

طائفة•من•“المسلمات•الجاهزة”،•بذكر•بعضها•فقط•من•باب•التوضيح•ما•يلي•:•

أنظر•على•سبيل•المثال:• •)1(
 - Kiyindou Alain, Pélage miéré Théodora ( 2012) : Réseaux virtuels, reconstruction du lien social et de 

l’identité dans la diaspora noire - Études de communication, 1 n° 38, Pages 189 – 201
 Venkatanathan Jayant- Evangelos Karapanos- Vassilis Kostakos, Jorge Gonçalves (2011): Network, 

Personality and Social Capital retrieved June 9, 2014 from hci.uma.pt/~jv/files/websci12.pdf 
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إن•استخدام•الطلبة•لمواقع•الشبكات•االجتماعية•ال•يخضع•للضوابط•اإلسالمية•	•
إن•مواقع•الشبكات•االجتماعية•الرقمية•تؤدى•دورا•مركزيا•في•توجيه•الرأي•العام•بشكل•	•

سلس•وفعال،•يضع•حدا•لتعسف•منظومة•القيم•التسلطية•
إن•مواقع•الشبكات•االجتماعية•تعد•بمثابة•ثورة•شعبية•ضد•وسائل•االتصال•التقليدية•	•

•لقد•كان•من•المفروض•وضع•هذه•»المسلمات«•موضع•تساؤل•وتحليل.•وبهذا•فإنها•ال•تعمق•
الفهم•لواقع•مواقع•الشبكات•االجتماعية•واستخداماتها•المتعددة•فقط،•بل•تضلله.•فالخلفية•
أساسيتين• تقطتين• في• تختصر• أن• يمكن• البحوث• هذه• منها• انطلقت• والتي• عنها• المسكوت•

مرتبطتين•بتمثل•Representation•مواقع•الشبكات•االجتماعية،•وهما•كالتالي•:

مواقع• استخدام• في• شروعه• بمجرد• ذاتــه• يكون• أن• سيكف• كــان،• مهما• الشخص،• إن•
إلى• ويدخل• الثقافية.• ومرجعياته• القيمية• منظومته• عن• كليا• وينسلخ• االجتماعية.• الشبكات•
فيه• يندمج• الذي• االفتراضي• والفضاء• االجتماعي.• ماضيه• من• ممسوحا• االفتراضي• الفضاء•
ال•يمت•بأي•صلة•للوجود•اليومي•الذي•يتجلى•عبر•الممارسات•االجتماعية•اليومية.•وأعتقد•أن•
هذه•النظرة•كانت•رائجة•جدا•في•الخطاب•عن•القنوات•التلفزيونية•في•بداية•البث•التلفزيوني•
الشبكات• مواقع• يجعل• اإلدراكــى• فالبعد• الماضي.• القرن• من• الثمانينات• أواخــر• في• المباشر•
االجتماعية•الرقمية•فوق•الثقافة•والمجتمع.•فهذا•التمُثل•لهذه•المواقع•لم•ُينَزل•إلى•أرض•الواقع•

ليناقش•على•ضوء•ما•توصلت•إليه•البحوث•األمبريقية•في•أكثر•من•بلد.

بها• توجد• التي• الجزيرة• عن• منفصلة• جزيرة• في• توجد• التقليدية• االتصال• وسائل• إن•
»المنظومة•االتصالية•الحديثة«.•حقيقة•إن•الفاعلين•االجتماعيين•والقوى•االقتصادية•والسياسية•
الشبكات• مواقع• في• الفاعلة• تلك• عن• تختلف• الكالسيكية• اإلعالمية• المؤسسات• ُتشغل• التي•
االجتماعية•الرقمية•لكن•الكثير•من•القنوات•التلفزيونية•استخدمت•موقع•اليوتوب•لبث•شرائطها•
موقع• مع• اتفاقيات• البصرية• السمعية-• للمواد• المنتجة• المؤسسات• بعض• وأمضت• المصورة.•
“ديلي•موشن”•لبث•منتجاتها•ومحاربة•القرصنة.•بل•أن•وسائل•اإلعالم•التقليدية•قد•أدمجت•
المنظومة•المذكورة•ضمن•استراتيجيتها•االتصالية•أو•التسويقية.•ومواقع•الشبكات•االجتماعية•
االفتراضية•غدت•تتغذى،•بهذا•القدر•أو•ذاك،•مما•تنشره•الصحف•الورقية،•ومما•تبثه•اإلذاعة•
والتلفزيون.•وأن•الكثير•من•الملفات•السمعية-•البصرية•المبثوثة•في•موقع•“•اليوتيوب”•هي•من•

إنتاج•القنوات•التلفزيونية.

نتيجة• اضطراب• من• تعاني• البحوث• هذه• بعض• جعل• لإليديولوجيا• اإلدراكــى• البعد• إن•
سقوطها•في•التعميم.•فمن•جهة•تنطلق•من•اقتناع•أن•الشباب•في•مصر•وفي•بعض•دول•»الربيع•
العربي«•خاضت•»الثورة«•بفضل•نشاطها•االتصالي•والنضالي•في•مواقع•الشبكات•االجتماعية•ثم•
تسأل•في•البحث•عن•مصادر•إطالع•الشباب•على•هذه•الثورة.•والجواب•بكل•تأكيد•واضح.•وهو•
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مواقع•الشبكات•االجتماعية.•إذا،•البعد•المذكور•يجعلنا•ال•نتردد•في•ربط•العقل•المنتج•للمعرفة•
والمعرفة،•التي•تحدثنا•عنها،•والمنتجة•به.•

اخلالصة
الشائع.• الفهم• إلى• أقرب• كانت• درسناها• التي• البحوث• إليها• توصلت• التي• النتائج• إن•
ويتماهي•بعضها•مع•األفكار•المسبقة•عن•مواقع•الشبكات•االجتماعية•االفتراضية.•وبهذا•انتهت•
إلى•اختزال•ظاهرة•في•غاية•التعقيد.•لذا•نتفق•مع•عنصر•العياشي•الذي•رأى•أن•العلوم•اإلنسانية•
أنتجت• ما• بقدر• علمية• معرفة• إنتاج• في• األحيان،• غالب• في• تسهم،• لم• العربية• الــدول• في•
خطابا•إيديولوجيا•تبريريا•)1995•ص•65-79(.•فهذا•الخطاب•االيديولوجي•الذي•يعد•نتيجة•
نسق•معرفي•وقف•عازال•بين•الذات•الباحثة•و•مواقع•الشبكات•االجتماعية•الرقمية•في•مسارها•
وليس• للتبرير• البحث• أدوات• وجهت• واألخالقية• النضالية• فالهموم• وديناميكيتها.• االجتماعي•
لالستكشاف•والفهم،•وللحكم•وليس•للمعرفة.•وبالتالي•حّيد•المالحظة•العلمية•عن•المساهمة•
في•صياغة•اإلشكاليات•الكبرى•التي•يطرحها•االتصال•في•المنطقة•العربية•ومنظوماته•التقنية•

الجديدة.•

ويمكن•أن•نذكر•باختصار•بعض•هذه•اإلشكاليات،•عبر•النقاط•التالية•:•
يتسم•االتصال•في•المنطقة•العربية•بطابعه•الضمني،•بمعنى•أنه•ال•يجاهر•بمعناه.•فهذا•	•

األخير•يظل•مبطنا•وقد•ال•يستنتج•من•الملفوظات،•بل•يدرك•من•خالل•سياق•القول،•
االجتماعية• الشبكات• مواقع• ساهمت• فهل• يخفيه.• أن• يريد• ما• عبر• وحتى• وطريقته،•
االفتراضية•في•تعزيز•هذه•السمة•التي•تعد•ذات•صلة•وثيقة•بالثقافة•أو•دفعت•االتصال•

ليكون•صريحا•ويقصد•ما•يقوله؟
إن•الفعل•االتصالى•هو•فعل•اجتماعى،•والعالقات•االجتماعية•في•المنطقة•العربية•ما•	•

الشبكات• ومواقع• التراتبية.• والنزعة• الجماعى• الطابع• إلى• نظرنا،• في• تخضع،• تزال•
فهل• االتــصــال.• في• التراتيبية• مناهضة• فلسفة• على• جوهرها• في• تقوم• االجتماعية•
ساهمت•مواقع•الشبكات•االجتماعية•االفتراضية•في•القضاء•على•هذه•التراتبية،•وما•

هي•تداعياتها•على•الصعيد•الثقافي•واالتصالي؟•
كيف•نفسر•تزايد•االقبال•على•مواقع•شبكة•استنغرام•المختصة•بالصور•في•المنطقة•	•

العربية•التي•تعانى•بعض•شعوبها•من•عالقتها•بالصور؟•فالنقاش•حول•صورة•المرأة•في•
الوثائق•الرسمية،•مثل•جواز•السفر•مازالت•مطروحة•إلى•حد•الساعة؟•و•ما•دور•الصورة•

المتداولة•في•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•صناعة•الرموز•والمتخيالت•الجديدة؟•
البلدان•	• في• السياسية• بالممارسة• االفتراضية• االجتماعي• التواصل• مواقع• عالقة• ما•

العربية،•وهل•غيرت•الفعل•السياسي•وتمثل•Representation•الرعية•وليس•»المواطنين«•
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وأعادت• المجتمع• في• السياسية• لألطر• االجتماعية• التشكيلة• غيرت• وهل• للسياسة•؟•
صياغة•عالقتها•بالرعية؟•

أخيرا،•يمكن•االشارة•إلى•أن•القطيعة•االبستمولوجيا•بين•الفهم•الشائع•والمعرفة•العلمية•
يتجسد•على•مستوى•اللغة•العلمية•التي•تحدث•قطيعتها•مع•اللغة•العادية.•لكن•مع•األسف•ال•وجود•

لهذه•القطيعة•في•جل•البحوث•التي•شملتها•عينة•البحث.•

•
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مواقع الشبكات االجتماعية ورهانات دراستها يف السياق العريب
د. الصادق الحمامي 
معهد•الصحافة•وعلوم•اإلخبار/جامعة•منوبة،•تونس

تتناول•هذه•الورقة•الرهانات•البحثية•التي•يطرحها•التفكير•في•مواقع•الشبكات•االجتماعية•
في•السياق•العربي.

وسأسعى•لمناقشة•مسألة•الرهانات•هذه•عبر•مستويين•أو•من•خالل•مسلكين•:•

-•المستوى•)المسلك(•األول•ذو•طابع•إبستيمولوجي•يتعلق•باإلشكاليات•النظرية•والمنهجية•
المتصلة•بدراسة•الميديا•االجتماعية•بشكل•عام•ومواقع•الشبكات•االجتماعية•بشكل•خاص.

النظري•الضروري• التجديد• الثاني•فيتعلق•بما•أطلقت•عليه• المستوى•)المسلك(• -•أما•
لدراسة•الميديا•االجتماعية•ومواقع•الشبكات•االجتماعية•في•السياق•العربي•من•خالل•استكشاف•

إمكانية•دراستها•من•منظور•نظرية•المجال•العمومي•انطالقا•من•الحالة•التونسية.

تحيل•كلمة•الرهان•في•هذه•الورقة•إلى•عّدة•معان•منها•أّوال•أن•مواقع•الشبكات•االجتماعية•
تستدعي•منا•نحن•الباحثين•المشتغلين•داخل•حقل•علوم•اإلعالم•أن•نطرح•على•أنفسنا•مسألة•
طرق•التفكير•في•هذا•النوع•من•الميديا•الجديدة•وفي•تحويلها•إلى•مشكالت•نظرية•نستطلع•من•
خاللها•عالقة•الميديا•بشكل•عام•بالمجتمع،•خاصة•وأن•هذه•المواقع•تمثل•موضوعا•لحقول•

معرفية•أخرى•خاّصة•منها•علم•االجتماع•وعلم•النفس...

االجتماعية• الشبكات• مواقع• لدراسة• يتصدى• عندما• العربي• الباحث• فإن• آخر• وبتعبير•
فإنه،•مدركا•لذلك•أم•ال،•أمام•خيارات•نظرية•ومنهجية•تحدد•المعرفة•التي•يمكن•أن•ينتجها•
حول•هذه•المسألة.•فإّما•أن•ينخرط•في•التقاليد•البحثية•السائدة•التي•تتناول•مواقع•الشبكات•
مختلفة• بطريقة• المواقع• هذه• في• يفّكر• أن• أو• السائد• البحثي• الروتين• داخل• من• االجتماعّية•

ومبتكرة•نظريا•ومنهجيا.••••

وعلى•هذا•النحو•فإن•المهّمة•األولى•العاجلة•التي•يجب•على•الباحث•أن•ينجزها•هي•مهّمة•
نظرية•باألساس•تتعلق•بتحويل•مواقع•الشبكات•االجتماعية•إلى•مشكل•نظري،•مشكل•ال•يمكن•

أن•يصاغ•دون•مقاربة•نظرية.•

لكن•البحوث•العربية•حول•مواقع•الشبكات•االجتماعية•على•قّلتها•وصعوبة•جمعها•تبّين•
إعادة•إنتاج•التقليد•البحثي•السائد•الذي•ينفر•من•إنتاج•المشاكل•النظرية•والتفكير•في•األطر•



48

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - عدد خاص

غرار• على• تقليدية• إشكالية• تختزلها• دنيا• مقاربة• لصالح• المنهجية• المقاربات• أو• النظرية•
effets-((•”و”التأثيرات••)uses•and•gratifications(••»إشكاليات•»االستخدامات•واإلشباعات

•.effets

إن•السؤال•الذي•ال•مناص•منه•إذن•هو•اآلتي•:•هل•يمكن•أن•نواصل•التفكير•في•مواقع•
الشبكات•االجتماعية•بالطرق•ذاتها•)النظرية•والمنهجية(•التي•استخدمت•للتفكير•في•التلفزيون•
وفي•اإلذاعة•أو•في•الصحافة،•أي••بتعبير•آخر•كيف•يجب•أن•نفّكر•بشكل•مبتكر•نظريا•ومنهجيا•

في•نوع•جديد•من•الميديا•يطرح•إشكالّيات•جديدة.•

يف تنوّع الرهانات البحثية   .1

إلى•عدة•عملّيات•ومهاّم،• الشبكات•االجتماعية• البحثية•لدراسة•مواقع• الرهانات• تحيل•
منها•

1.1. النقاش النظري حول توصيف مواقع الشبكات االجتماعية 

يمّثل•النقاش•النظري•حول•تسمية•مواقع•الشبكات•االجتماعية•لدى•الجماعات•البحثية•
األنقلسكونية•أو•الفرنسّية•مثاال•جّيدا•ألهّمية•النقاش•النظري،•ألن•النقاش•النظري•يمّثل•آلّية•
أساسّية•من•آلّيات•إنتاج•التوافقات•الجماعّية•حول•المنطلقات•الضرورّية•والتي•بفضلها•يصبح•
الباحثون•جماعية•علمّية.•ومن•هذه•اآللّيات•مثال•االتفاق•على•المضامين•التي•يعطيها•الباحثون•

للمفاهيم.•

الشبكات•االجتماعية•بشكل• الميديا•االجتماعية•بشكل•عام•ومواقع• إلى•مسألة• وبالنظر•
خاص،•نرى•أن•النقاش•النظري•حول•المصطلحات•والمفاهيم•والمناهج•يمّثل•بعدا•أساسّيا•من•

أبعاد•البحوث•في•هذا•المجال.•••

وفي•هذا•اإلطار•بالذات،•طرحت•مسألة•تعريف•مفهوم•مواقع•الشبكات•االجتماعية•منذ•
األطوار•األولى•للبحوث•في•هذا•المجال،•عندما•اقترحت•الباحثتان•دانا•بويد•ونيكول•آليسون•
تعريفا•لهذا•الصنف•من•المواقع•في•دراسة•ذات•طابع•إبستيمولوجي•أصبحت•تمثل•مرجعا•لكل•
الباحثين•في•مسألة•مواقع•االجتماعية،•ونشرت•عام•2007•تعريفا•لمواقع•الشبكات•االجتماعية•
سرعان•ما•تحّول•بعد•نقاش•نظري•ثري•إلى•تعريف•اعتمده•الباحثون•والذي•بدوره•أرسى•اتفاقا•

ضمنيا•بين•الباحثين•عن•ماهية•مواقع•الشبكات•االجتماعية.

يقدم• المواقع• من• صنف• هي• االجتماعية• الشبكات• مواقع• فإن• وآليسون• بويد• وبحسب•
أو•شبه• •)Public(•للعموم متاح• بناء•ملمح• تتيح•لألفراد• الواب• تكنولوجيا• تقوم•على• خدمات•
متاح•للعموم•في•إطار•نظام•محّدد•Bounded System،•كما•تتيح•هذه•المواقع•بناء•شبكة•من•
.)Boyd, & Ellison, 2007(•)العالقات•واالطالع•على•شبكة•عالقات•اآلخرين•)قائمة•األصدقاء
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ورغم•شيوع•المصطلح•فإن•الباحثتين•قامتا•بإعادة•صياغته•من•جديد•وإعادة•النظر•فيه،•
إذ•أقّرتا•مثال•أن•هذا•التعريف•يحتاج•إلى•تعديل.•وفي•هذا•اإلطار•اقترحت•الباحثتان•تعريفا•
جديدا•يؤّكد•على•أن•مواقع•الشبكات•االجتماعية•هي•منصات•تواصل•شبكي•يقوم•المشاركون•

فيه•بـ•:•

استغالل•بروفايل•خاّص•يتكون•من•المضامين•التي•يوّفرها•المستخدم•ومن•مضامين• •-
أخرى•يوفرها•»األصدقاء«•وأخرى•يفرزها•نظام•الموقع.•

االستعراض•العام•لعالقاتهم•التي•يمكن•لآلخرين•مشاهداتها•واالّطالع•عليها.•• •-

ونصوص• صور• من• تتكّون• المستخدم• يوّفرها• المضامين• من• سيول• إلى• الوصول• •-
وفيديوهات•أو•من•مزيج•منها.••كما•تتيح•هذه•المنّصة•وصالت•يضعها•أصدقاء•المستخدم.••

)Ellison, N. B. & boyd, D. 2013(

 les réseaux•أما•في•فرنسا•فإن•الباحثين•فّضلوا•استخدام•مصطلح•المواقع•السوسيو•رقمية
socio-numériques،•ويعكس•هذا•المصطلح•تأكيد•الباحثين•من•جهة•أولى•على•أن•هذه•المنّصات•

ليست•شبكات•اجتماعية•كالتي•نجدها•في•الحياة•االجتماعية،•ألن•شبكة•عالقات•المستخدم•في•
الفايسبوك•ال•تتطابق•دائما•مع•شبكة•عالقاته•االجتماعية•في•الحياة•غير•االفتراضية.•ومن•جهة•
ثانية،•فإن•هذه•المنّصات•ليست•رقمّية•محضة•وال•اجتماعّية•محضة،•ألن•تطبيقاتها•تخضع•

)Stenger T et Coutant A, 2011(•.إلى•عمليات•التمّلك•الفردّية•والجماعّية

الحتمية• •: الحتمية• المقاربة• مع• للقطع• صريحة• دعــوة• هو• المعنى• بهذا• المصطلح• إن•
التكنولوجية•من•جهة•أولى•التي•تدرس•تأثيرات•التكنولوجيا•والميديا•في•الناس•وفي•حياتهم•
وفي•ممارساتهم•وكأن•التكنولوجيا•أو•الميديا•قّوة•خارجية.•وحتمية•ثانية•تدرس•استخدامات•
الناس•للميديا•والتكنولوجيا•خارج•إكراهات•التكنولوجيا•وكأن•الميديا•أشياء•يطّوعها•المستخدم•
التي•تعتمد•مثال•نظرية•االستخدامات•واإلشباعات•لدراسة• المتعاظمة• كما•يشاء•)الدراسات•
الميديا•االجتماعية(.•وفي•كلتا•الحالتين•يقع•عزل•ما•هو•متداخل•ومتفاعل•وما•يشكل•مركبا•أي•

التكنولوجيا-الميديا•والتمّلك-واالستخدام.•

والتقني• السوسيولوجي• البعدين• تفاعل• السوسيورقمية«• »الشبكات• يكتنز•مصطلح• هكذا•
في•مرّكب•واحد.•وفي•الحالتين•يقّر•المصطلحان•اإلنقليزي•أو•الفرنسي•بأن•هذه•التطبيقات•
تمّثل•موضوعا•بحثيا•يمكن•من•خالله•دراسة•تفاعل•االجتماعي•بالتقني:•تفاعل•استراتيجيات•

المنّصات•واستراتيجيات•االستخدام.

»اإلعــالم• كــ:• الباحثون• يستخدمها• التي• المصطلحات• فتعّدد• العربي• العالم• في• أمــا•
التواصل• و«شبكات• االجتماعية«،• و«الشبكات• االجتماعي«• التواصل• و«مــواقــع• االجتماعي«،•

االجتماعي«،•و«شبكات•العالقات•االجتماعية•التفاعلية•باإلنترنت«.•
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أن• العرب،• الباحثون• يتداولها• التي• المصطلحات• تعّدد• بسبب• واضحا،• يبدو• هكذا•
المصطلحات• استخدام• مستوى• في• التنّوع• هذا• يخفي• إذ• معرفيا،• رهانا• يمثل• ال• المصطلح•
غياب•النقاش•في•المصطلح•أو•االتفاق•حول•مصطلح•ما،•ومن•ثمة•غياب•التفكير•في•النماذج•
النظرية•التي•يستخدمها•الباحثون•وفي•المقاربات•النظرية•التي•نوظفها•وفي•المسائل•البحثية••
les questions de recherche•التي•نختارها•أو•حّتى•في•السياق•الثقافي•التي•تشّكلت•فيه•مواقع•

الشبكات•االجتماعية.•

2.1. املشاريع البحثية اجلماعّية وفعالّية الباحث العريب  

تّتصل• االجتماعية• الشبكات• لمواقع• البحثّية• الرهانات• تطرحها• التي• الثانية• المسألة•
الشروط• هذه• ومن• الباحثين.• فعالّية• كبير• بشكل• تحّدد• التي• الجماعية• البحثية• بالمشاريع•
أولية• للباحثين•ما•يسّمى•معطيات• التي•تمّولها•جهات•مؤّسسية•والتي•توفر• البحثية• المشاريع•

.•)first hand data(

أنجز•في•إطار•مشروع• الذي• التقرير• نذكر• أن• يمكن• الشروط• أهمية•هذه• وكمثال•على•
Digital Youth Project•الذي•أشرفت•عليها•الباحثة•Mizuko Ito•في•الفترة•الممتدة•من•2006•

إلى•2008.•وجمع•28•باحثا•اشتغلوا•لمدة•ثالث•سنوات•على•عينة•تتكون•من•800•شاب•واتخذت•
هذه•الدراسة•من•أنشطة•الشباب•الشبكية•موضوعا•لها.•

•Pew Institute ويمكن•في•اإلطار•ذاته•أن•نذكر•كذلك•الدراسات•التي•تنجز•في•مركز•
والتي•توفر•معطيات•كمية•ذات•أهمية•بالغة•بالنسبة•للباحثين.

أّما•في•العالم•العربي،•فإن•هذه•الدراسات•المؤّسسية•تبدو•محدودة•جّدا،•إن•لم•تكن•
غائبة•تماما.•ويمكن•في•هذا•السياق•أن•نشير•إلى•تقرير•»نظرة•على•اإلعالم•االجتماعي•في•
العالم•العربي•2014«.•وجلّي•أن•غياب•هذه•المشاريع•البحثية•الجماعية•يحّد•بشكل•كبير•من•

فعالية•الباحث•العربي•في•إنتاج•المعارف•حول•مواقع•الشبكات•االجتماعية.•

3.1. يف التجديد النظري واملنهجي لدراسة مواقع الشبكات االجتماعّية 

يتشّكل•حقل•دراسات•الميديا•االجتماعية•بفضل•التفكير•اإلبتسمولوجي•الذي•يهدف•إلى•
تجديد•المقاربات•النظرية•والمنهجية•الضرورية•للتفكير•في•ظاهرة•جديدة.•وقد•عمل•الباحثون•
على•توليف•منظومات•نظرية•ومنهجية•تتفاعل•فيها•مكتسبات•علوم•اجتماعية•عديدة•على•غرار•

علم•االجتماع•والسيميائيات...•

وفي•هذا•اإلطار•نذكر•على•سبيل•المثال•توظيف•مفاهيم•سوسيولوجية•على•غرار•مفاهيم•
التي• القوية«• والروابط• الضعيفة• و«الروابط• االجتماعي«• و«الرأسمال• االجتماعّية«• »الشبكات•
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وّظفت•بشكل•هام•لدراسة•تشكيل•العالقات•االجتماعية•في•هذه•المواقع•وبنية•التواصل•داخلها.•
)Lampe, Steinfield, & Ellison, 2007(

فيها• امتزجت• مبتكرة• منهجيات• اعتمدوا• الباحثين• أن• المتوفرة• الدراسات• تبّين• كما•
بالتحليل• تقنيات• بواسطة• الخطاب• ودراســات• اإلثنوغرافية،• بالمناهج• المسحية• المناهج•
السيميائي•وتفاعلت•فيها•أدوات•جمع•المعطيات•على•غرار•المالحظة•والمقابلة•واالستبيانات•

اإللكترونية•والحوارات•الهاتفية،•وبرمجيات•آلية•لتحليل•الخطاب.•

وفي•هذا•اإلطار•يشّكل•االبتكار•النظري•والمنهجي•معيارا•جيدا•نقيم•من•خالله•البحوث•
العربية•في•مجال•دراسة•مواقع•الشبكات•االجتماعية.•ويبدو•لنا•من•البحوث•المنجزة•أن•هاجس•
الطاغية•في•حقل• البحثية• التقاليد• يزال•محدودا•جدا•بسبب• والمنهجي•ال• النظري• التجديد•
النظرية• والمقاربات• الكيفية• المنهجيات• على• الكمية• المنهجيات• تفضل• والتي• اإلعالم• علوم•

التقليدية•على•مقاربات•بديلة•كنظريات•التلقي•مثال•والسيميائيات.•

املجال  نظرية  منظور  من  االجتماعية  الشبكات  مواقع  يف  التفكري   .2
العمومي

مواقع• في• للبحث• يمكن• ال• اآلتية:• الورقة•هي• في•هذه• منها• انطلقت• التي• الفرضية• إن•
معرفية• مكتسبات• يحقق• أن• المخصوص• العربية• المجتمعات• في•سياق• االجتماعية• الشبكات•
جديدة•وأصيلة•إذا•بقي•حبيس•الروتين•البحثي،•منحصرا•في•مسائل•االستخدامات•من•منظور•
جزئي•أو•في•دراسة•التأثيرات•وفق•منظور•تقليدي•يعتمد•على•اعتبار•الفايسبوك•وسيلة•أو•أداة.•
يتعلق•الرهان•هنا•إذن•بالتفكير•في•المقاربة•النظرية•األمثل•التي•تتيح•لنا•فهم•مواقع•الشبكات•

االجتماعية.•ومن•شروط•هذه•المقاربة•النظرية•المبتكرة•التي•نعمل•على•بلورتها:•

تجاوز•الخطابات•السائدة•أوال•وتوظيف•المفاهيم•ثانيا•وإدراج•مواقع•الشبكات•االجتماعية•
في•سياقها•التاريخي•ثالثا•وربط•إشكالية•مواقع•الشبكات•االجتماعية•بتحوالت•المجتمع•رابعا.•

1.2. أوال: جتاوز مع اخلطابات السائدة 

أساسية• مهمة• ونقدها• السائدة• االجتماعية• الشبكات• مواقع• الخطابات•حول• إدراك• إن•
كبرى• أهّمية• السائدة• الخطابات• ولهذه• نظرية.• مقاربة• يبني• أن• أراد• إذا• الباحث،• ينجزها•
ألنها•تمّثل•من•جهة•أولى•آلّية•من•آلّيات•تصاحب•عملية•انتشار•المبتكرات•التكنولوجية،•كما•
أنها•تساهم•في•تشكيل•االستخدامات•من•جهة•ثانية.•ويطلق•الباحث•الفرنسي•فيليب•بروتون•
 Breton. Ph. Les 2000. discours( المصاحبة• »الخطابات• • مصطلح• الخطابات• هذه• على•
 narratives S. Woolgar. S.( »سرديات«• فيعتبرها• ولغار• ستيف• أما• •،)d’accompagnement

.)2002
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تتشّكل•استخدامات•الميديا•االجتماعية•ومواقع•الشبكات•االجتماعية•في•بيئة•ثقافية،•إذ•
يتمّثل•الناس•الميديا•الجديدة•ومخاطرها•وإمكاناتها•من•خالل•نظم•قيمهم•الثقافية•والرمزية•
والمؤّسسات•االجتماعية•التي•تحّدد،•على•نحو•ما،•االستخدامات•المشروعة•ثقافيا•واجتماعيا.•
فمن•منظور•وولغار•ترتبط•هذه•الخطابات•بما•يسّميه•»التوزيع•االجتماعي•المتفاوت«•للمخاوف•
والمخاطر•المّتصلة•بالتكنولوجيات•الجديدة«،•فهذه•التكنولوجيات•تتجّلى•في•الفضاء•االجتماعي•
تأثيراتها•في•المجتمع.•وهذه•السردّيات•ليست•دائما•متماثلة• ضمن•سردّيات•وخطابات•حول•
وهي•موضوع•للصراع•االجتماعي،•ألن•الفاعلين•االجتماعين•ال•ينظرون•إلى•التكنولوجيا•بطريقة•

••)Woolgar. 2002(•.متماثلة

وفي•العالم•العربي•عرفت•مواقع•الشبكات•االجتماعية•خطابين•أو•تمّثلين.•ففي•مرحلة•
أولى،•قبل•ما•يسّمى•»الربيع•العربي«،•ساد•خطاب•ذو•منحى•»أخالقوي«•هوياتي•يعتبر•الفايسبوك•
القافية• القيم• و«إفساد• الثقافي«• و«التغريب• العولمة• وسائل• من• وسيلة• الخصوص• وجه• على•
األصيلة«•و«وسيلة•لتلهية•الشباب•العربي«•وآلية•خفّية•تستخدمها•القوى•المعادية•للتجّسس•على•

المجتمعات•العربية.•

لكن•في•تلك•الفترة•أيضا•كان•ينظر•إلى•الميديا•االجتماعية•بشكل•عام•على•أنها•وسيلة•
الميديا•من•قبل• السياسيون•لمقاومة•احتكار• الناشطون• يتمّلكها• السياسي• التحّرر• من•وسائل•

أنظمة•غير•ديمقراطية.

والخبراء،• والعالمية• العربية• الميديا• رّوجت• العربي«• بـ«الربيع• سّمي• ما• أحداث• وأثناء•
وحتى•قطاعات•من•الباحثين،•خطابا•يقّدم•الميديا•الجديدة•باعتبارها•محّرك•األحداث•التي•
عرفتها•بعض•المجتمعات•العربية•والتي•يطلق•عليها•»ثورات•الربيع•العربي«،•وتختزل•مقولة•ثورة•

الفايسبوك•هذا•التمّثل•ألدوار•مواقع•الشبكات•االجتماعية.

ومن•المشروع•القول•إن•هذا•الخطاب•ذو•طبيعة•حتمية•ووضعية،•ألنه•ينظر•إلى•الفايسبوك•
بواسطتها• تحّققت• التي• الوسيلة• هو• فالفايسبوك• لها.• ومحرّكا• لألحداث• محددا• باعتباره•
يقوم• ألنه• وضعية• طبيعة• ذو• الخطاب• وهذا• األنظمة.• تقويض• أتاحت• التي• العربية«• »الثورات•
أسباب• في• المرّكب• واختزال•طابعها• ونتائج• أسباب• إلى• األحداث• تفكيك• ادعاء• على• ضمنيا•

•.)Rancière.  2003(•شفافة

2.2. ثانيا: توظيف املفاهيم 

قلة• أهّمها• لعل• مصاعب• عّدة• العمومي• بالمجال• الفايسبوك• عالقة• في• التفكير• يواجه•
العمومي•باعتباره• التي•تناولت•هذه•المسألة،•إضافة•إلى•محدودية•تناول•المجال• الدراسات•

مشكال•نظريا•محدودا•جدا•في•البحوث•العربية.•
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وتتراوح•استخدامات•مفهوم•المجال•العمومي•بين•التطبيق•اآللي•أو•محاولة•ابتكار•نموذج•
معياري•لـ«مجال•عمومي•عربي«•مقابل•للنموذج•المعياري•الهابرماسي•على•غرار•محاولة•محمد•

••.)Ayish. 2008(•عايش•الذي•يتحدث•عن•مجال•عمومي•إسالمي

لم• فهي• العربي”• العمومي• “المجال• يسّمى• ما• حول• أنجزت• التي• الغربية• البحوث• أما•
تطرح•إشكالية•تنزيل•المفهوم•في•السياق•العربي.•وهي•تنطلق•عادة•من•مفهوم•ضمني•للمجال•

العمومي•وكأنه•صالح•لكل•مكان•وزمان،•رغم•الشك•في•كونّيته.••

يتمّثل•إذن•المشكل•النظري•األساسي•عند•مقاربة•مواقع•الشبكات•االجتماعية•من•منظور•
المجال•العمومي•في•مفهوم•المجال•العمومي•نفسه•ومدى•قدرته•على•أن•يكون•صالحا•لمقاربة•

عالقة•الميديا•بشكل•عام•باالتصال•في•المجتمعات•العربية.••

فمن•المنظور•الهابرماسي،•يرتبط•المجال•العمومي•بالحداثة•وبمجالها•الثقافي•وبنشأة•
الديمقراطية•والمجال•العمومي،•وهو•من•هذا•المنطلق•ذلك•المجال•الذي•تتشّكل•فيه•السياسية•
يتشكل• التي• اآلليات• يمثالن• الّلذين• النقدي• والحجاج• العقالني• النقاش• عبر• الديمقراطية•
بعد• المتحاورون• حولها• يّتفق• التي• المعايير• هو• الشرعية• فمصدر• العام،• الــرأي• بواسطتهما•
تفترض•مجاال•عموميا• التي• بالديمقراطية• وثيقا• ارتباطا• العمومي•مرتبط• والمجال• النقاش.•
متعّددا•يتيح•ألكبر•قدر•ممكن•من•المواطنين•المساهمة•في•وضع•المعايير•التي•تنظم•مدينتهم،•
ألن•شرعية•القانون•ال•تأتي•من•أنه•صادر•عن•عملية•التشريع•بواسطة•البرلمان•بقدر•ما•تتأّتى•

من•النقاش•العام.•

ويحتاج•المجال•العمومي•إلى•ضمانات•دستورّية•لحريات•التعبير•والرأي•ويفترض•مساواة•
ونشط• واالنفتاح•ومجتمع•مدني•حّي• الشفافية• وثقافة• المعلومات• إلى• النفاذ• المواطنين•وحق•

وصحافة•ذات•جودة•قادرة•على•إدارة•النقاش•العام•وعلى•إخبار•المواطنين•وتنويرهم.•

األخالقّيات،• من• ما• بقدر• ملتزمين• مواطنين• إلى• كذلك• العمومي• المجال• يحتاج• كما•
غير•خاضعين•لسلطة•األحزاب•ومتحّررين•من•التنظيمات•التقليدية•القهرّية•والطائفية•واإلثنية•
والمذهبية•والدينية•وقادرين•على•المشاركة•في•النقاش•حول•معايير•الصالح•العام.•كما•يفترض•
»اإلمكانّية• ألن• خوف،• دون• آرائهم• عن• التعبير• لألفراد• تتيح• فردية• حّرية• العمومي• المجال•
القانون• دولــة• مؤّسسات• توّفرها• التي• الضمانات• إلى• تحتاج• ال• العمومي• للمجال• السياسّية•
خاّصة• سياسية• وثقافة• االجتماعية• التنشئة• من• وأنظمة• تقاليد• كذلك• تقتضي• بل• فحسب،•

.)Habermas. 1992. p XXXI(•»بجماعة•إنسانية•اعتادت•على•ثقافة•الحرية

يطمح• • •)idéal normatif(معياري مثالي• نموذج• الديمقراطي• العمومي• المجال• أن• كما•
حالة• لتوصيف• المفهوم• استخدام• يمكن• المنظور• هذا• ومن• لتحقيقه.• الديمقراطي• المجتمع•

االتصال•العمومي•بالمعنى•الهابرماسي•في•مجمع•ديمقراطي•ما.•



54

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - عدد خاص

وجه• على• السياسي• وباالتصال• السياسي• بالبعد• مرتبطا• يظّل• التعريف• هذا• أن• على•
الخصوص•وهو•ذو•بعد•معياري•يثير•تنزيله•في•السياق•العربي•عّدة•إشكاليات•لعّل•أهّمها،•في•
غياب•النموذج•الديمقراطي•ومحدوديته،••نفي•إمكانية•المجال•العمومي.•وعلى•هذا•النوع،•كان•
علينا•التفكير•في•نموذج•آخر•يأخذ•في•االعتبار•أبعادا•أخرى،•إضافة•إلى•المداولة•الديمقراطية.•
•)publicisation•فالمجال•العمومي•هو•أيضا•مجال•إشهار•األفكار•)بالمعنى•العام•لكلمة•إشهار

.)Représentation(•وتمثيل•األحداث•والقضايا•االجتماعية•بمعنى

مجال• الجديد،• البعد• هذا• إلى• انتبهنا• إذا• العمومي،• المجال• فإن• النحو،• هذا• وعلى•
تواصلي•وسائطي•cadre médiatique،•تقوم•فيه•الميديا•على•وجه•الخصوص•بتمثيل•األحداث•
االجتماعية•والسياسية•التي•تتناولها•الميديا•بالتمثيل•représentation•والتي•يتعرض•لها•الجمهور•
الواسع•وليس•فئات•مخصوصة•من•الجمهور،•ألن•الميديا•هي•المجال•الوسيط•الذي•تتجّلى•من•

•.)J-F Ferry.1989(•خالله•وعبره•األحداث

 L. Quéré.(•والمجال•العمومي•إذن•هو•ذلك•النظام•الذي•تتمّثل•الجماعة•ذاتها•بواسطته
1992(•أو•الوسيط•الذي•تنظر•اإلنسانية•من•خالله•لنفسها•)J-F Ferry.1989(.•وهو•يتكّون•من•

تلك•المنظومات•التي•تتيح•التمثيل•عبر•النقاش•والمداولة•والتعبير•بوسائط•الصورة•والخطاب•
والصوت.•

إن•هذه•المقاربة•منشغلة•بالتجّلي•apparence•في•المجال•العمومي،•وهو•ذلك•المجال•
الذي•يتجّلى•فيه•اإلنسان•لآلخرين،•فهو•هو•مجال•الظهور•visibilité•بما•أنه•مشهد•عام•يتجّلى•
فيه•الناس•بعضهم•إلى•بعض.•وعلى•هذا•النحو،•فإن•المقاربة•التي•نحن•منشغلون•بها•مزدوجة•
تهتّم•بالبعد•التداولي•الحجاجي•للمجال•العمومي•الذي•يّتصل•بمسائل•المواطنة•والديمقراطية•
والشرعية•أي•بالبعد•السياسي•الذي•يحيل•على•مشاركة•المواطنين•في•النقاش•العام•وانخراطهم•
في•ديمقراطية•االندماجية،•ولكن•أيضا•ببعد•ثان•يتصل•بإشكالّيات•التمثيل•والظهور•لألحداث•
والقضايا•وعوالم•األفراد•والجماعات•في•مجال•عمومي•ال•يقتصر•فقط•على•االتصال•السياسي.•

لتحليل• جديدة• معايير• لنا• يوفر• أن• المزدوج• التعريف• لهذا• يمكن• النحو،• هذا• وعلى•
السياسي• التنوع• وتمثيل• وجديدة(• تقليدية• ميديا• العام:• النقاش• )أطــر• العمومي:• المجال•
)طبيعة•المشاركين•في•النقاش•العام:•أفراد،•جماعات،•نخب....(•طبيعة•القضايا•المطروحة•
)اجتماعية،•سياسية...(•والحريات•الضرورية•)حرية•النفاذ•والفكر•والتعبير:•عوائق•قانونية،•
إكراهات•ثقافية(•وأشكال•تمثيل•الحياة•االجتماعية•)عوالم•فردية...(.•كما•أنه•يتيح•لنا•مقاربة•
الحياة• أحداث• وتمثيل• أولى• جهة• من• السياسي• النقاش• يحتضن• فضاء• باعتباره• الفايسبوك•

االجتماعية•والسياسية•وأنشطة•األفراد•والجماعات•وعوالمهم.••
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الشبكات  مواقع  إدراج   :)périodisation-periodization( التحقيب  3.2. ثالثا 

االجتماعية يف السياق التارخيي 
انطالقا•من•هذا•النموذج•المزدوج•القائم•في•الوقت•ذاته•على•البعدين•التداولي•الحجاجي•
والتمثيلي،•فإن•المجال•العمومي•التونسي•تتطور•من•الصحافة•المطبوعة•إلى•اليوم•وفي•النماذج•

التالية.

- املجال العمومي النخبوي 
التي•تشّكلت• المكتوبة• والصحافة• والكتاب• المطبعة• األّول•مع•دخول• النموذج• تكّون•هذا•
حولها•نخب•جديدة•جعلت•من•الصحافة•والكتاب•فضاء•رمزيا•جديدا•للجدل•الفكري•والسجال•
األيديولوجي.•هكذا•شكلت•الصحف•النواة•األولى•للمجال•العمومي•التونسي•كمجال•جديد•لتداول•
األفكار•انتشرت•فيه•اآلراء•واألفكار.•ويمكن•أن•نقول•أن•الصحافة•مّثلت•حلبة•للجدل•الفكري•كان•

المثقفون•فيها•الفاعلين•األساسيين•فيها•وفضاء•لمقاومة•المستعمر•وثقافته.

- املجال العمومي السلطوي 
تشّكل•هذا•النموذج•في•سياق•بناء•الدولة•الوطنية•وقام•على•الميديا•الجماهيرية•التقليدية•
التي•خضعت•إلى•إدارة•سلطوية،•إذ•استحوذ•الزعيم•عليها•لصالحه.•وفي•هذا•النموذج•استأثرت•
الميديا•بعملية•تمثيل•الحياة•السياسية•واالجتماعية،•إذ•كانت•تقوم•باستعراض•السلطة•ونفوذها•
عمومية• فضاءات• نشأت• المقابل• وفي• المجتمع.• تنّوع• وتحجب• المواطنين• والء• عن• وتبحث•
محدودة•وغير•مستقرة•كانت•تشّكلت•حول•الصحافة•المستقلة•والمعارضة•كفضاءات•غير•دائمة•
تظهر•أحيانا•وتختفي•أحيانا•أخرى•تتوّسع•أو•تضيق•وفق•انغالق•الحياة•السياسية•أو•انفتاحها.•

- املجال العمومي املتعدد الفضاءات 
الدولة•السيطرة•على•منظومات• التسعينات•عندما•فقدت• المجال•في•بدايات• نشأ•هذا•
النفاذ•إلى•المضامين•بفضل•الميديا•الفضائية•في•مرحلة•أولى•والميديا•الجديدة•في•مرحلة•
ثانية.•ثم•تشّكل•فضاء•عمومي•مواز•للفضاء•العمومي•الذي•تشّكله•الميديا•التقليدية.•وتنامت•
وعلى• المضامين• إنتاج• أدوات• تمّلك• وعلى• الجديدة• الميديا• إلى• النفاذ• على• الناس• قــدرات•
أتاحت• ألنها• العمومي• المجال• في• الهيمنة• آليات• تخريب• في• العولمة• كما•ساهمت• التواصل.•
منّصات•جديدة•الستهالك•المضامين•وإنتاجها.•وفي•هذا•الطور•من•المجال•العمومي•التونسي•
ظهر•فاعلون•جدد•منتجون•للمضامين•يمارسون•أدورا•هجينة•على•غرار•المدونين•الذين•يؤّدون•
عندما• المثقفين• وأدوار• األحــداث،• على• شاهدين• إلى• يتحّولون• عندما• الصحفيين،• أدوار•

يساهمون•في•النقاش•في•القضايا•العامة.
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تتمّثل•الفرضية•النظرية•الكبرى•التي•نشتغل•عليها•في•أن•الفايسبوك•تفاعل•مع•تحّوالت•
المجال•العمومي•التونسي•باعتباره•إحدى•فضاءاته.•وعلى•هذا•النحو•شهد•الفايسبوك،•تحّوالت•
الفايسبوك•باعتباره• التونسي،•بما•أن• العمومي• المجال• حاسمة•ال•يمكن•فصلها•عن•تحّوالت•

فضاء•عموميا•تشّكل•في•سياق•ظهور•المجال•العمومي•المتعّدد•الفضاءات.

األطوار الثالثة للفايسبوك باعتباره فضاء عموميا 
الفايسبوك•فضاء••تمثيل•الحياة•االجتماعية•:•في•هذا•الطور•األّول•كانت•اإلنترنت•تمّثل•
التقليدية.• الميديا• تشكله• الذي• السلطوي• العمومي• للفضاء• موازيا• افتراضيا• عموميا• فضاء•
وبتنامي•انتشار•الفايسبوك•بدأت•تتغير•طبيعة•الفضاء•االفتراضي،•ألن•الموقع•أتاح•لألفراد•
تطبيقات•جديدة•وفرصا•متنّوعة•لبناء•العالقات•االجتماعّية•واالنخراط•في•جماعات•متنّوعة•
الغايات:•اجتماعية•ورياضية...•فرغم•انتشار•بعض•التطبيقات•التواصلية•على•غرار••ICQ•فقد•

كان•استخدامات•اإلنترنت•في•غالبها•استخدامات•منفعّية•وظيفّية.

وفي•هذا•الطور•كان•الفايسبوك•فضاء•يسرد•التونسيون•فيه•حياتهم•اليومية•واالجتماعية•
ويتفاعلون•فيه•مع•بعضهم•البعض•أثناء•المناسبات•االجتماعية•والدينية•وينشرون•فيه•المضامين•

الترفيهية•أو•الدينية.•

فيه• وكانت• أساسا،• االجتماعي• للتفاعل• • فضاء• الطور• هذا• في• الفايسبوك• كان• هكذا•
التفاعالت•السياسية•هامشّية.•ورغم•ذلك•فإن•الفايسبوك•كان•يمّثل•فضاء•عموميا•ألنه•أتاح•

لألفراد•الظهور•العام•والتعبير•عن•آرائهم•وسرد•عوالمهم•باستخدام•الصورة•والكتابة...•••

الطور•الثاني:•الفايسبوك•مشهدا•ثوريا•:•أثناء•طوره•الثاني•عندما•تحول•الفايسبوك•إلى•
مشهد•ثوري•شهد•الفايسبوك•تسييسا•شامال•فانخرط•الناس•في•التعبير•عن•آرائهم•ومواقفهم•

من•األحداث•السياسية.•

الطور•الثالث•:•الفايسبوك•فضاء•ديمقراطيا•:•بعد•أن•ظّل•في•الطور•األول•فضاء•تمثيل•
الطور• الفايسبوك•في•هذا• الفردية•واألنشطة•االجتماعية،•أصبح• والعوالم• التنّوع•االجتماعي•
الموازي• طابعه• الفايسبوك• ففقد• السياسي• الصراع• في• واالنخراط• السياسي• للنقاش• مجاال•
بتعزيز•تفاعله•مع•الميديا•التقليدية•التي•أصبحت•تلعب•فيه•دورا•أساسيا•ألن•صفحاتها•تقوم•
بدور•المنتديات•التي•يتفاعل•فيها•الناس•مع•األحداث•ومع•المضامين•ويتفاعلون•فيما•بينهم•على•

غرار•إذاعة•موزاييك•وشمس•آف•آم.•

فالميديا•التقليدية•شهدت•عّدة•تحّوالت،•إذ•تعاظم•دور•التلفزيون•في•االتصال•السياسي•
كمصدر•أساسي•من•مصادر•استقاء•األخبار•بالنسبة•إلى•المواطنين•ومنّصة•أساسّية•للنقاش•
السياسي•العام•وأصبح•يلعب•دورا•أساسّيا•في•ظهور•النخب•السياسية•الجديدة•بل•إن•التلفزيون•
استأثر•بدور•أساسي•في•تنظيم•النقاش•العام•)أنظر•دراسة•البي•بي•سي(.•وفي•المقابل•تراجع•
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انتشار•الصحافة•المكتوية•التي•عرفت•أزمة•حادة•في•التوزيع•مما•قّلص•من•دورها•في•الحياة•
السياسية•وفي•تنظيم•النقاش•العام•

للتسويق• الفايسبوك• فضاءات• في• العامة• والشخصيات• السياسية• األحــزاب• وانخرطت•
ألفكارها•وبرامجها•والتفاعل•مع•المواطنين•بالتوازي•مع•االنتشار•االجتماعي•للفايسبوك•بفعل•

تعزيز•البنية•التحية•وانتشار•أجهزة•النفاذ•إليه:•الهواتف•الذكية•واألجهزة•الّلوحية.••

كما•تراجعت•أدوار•المدونين•ومكانة•المدّونات•لصالح•صفحات•الفايسبوك•التي•يديرها•
تراب• )»بيغ• الفايسبوك• على• الكتابة• لصالح• التدوين• تركوا• الذين• السابقين• المدونين• بعض•
بوي«•نموذجا(•ولصالح•الميديا•التقليدية•وألحزاب•السياسية:•النخب•السياسية•ونخب•الميديا•

التقليدية•بشكل•عام•

وفي•هذا•الطور•الثالث•يتسم•الفايسبوك•بالتنّوع•الشديد•فهو•يحتضن•األفراد•المغمورين•
والرياضية.• المهنية• والجماعات• االقتصادية• والمؤّسسات• واألحزاب• السياسية• والشخصيات•
فبعد•أن•شهد•تسييسا•شامال•أثناء•طوره•الثاني•أصبحت•استخدامات•الفايسبوك•أكثر•تنوعا.

واحتضن•الفايسبوك•كل•النقاشات•السياسّية•التي•شهدها•المجتمع•التونسي•وخاّصة•تلك•
بكتابة•الدستور•وبصراع•السلطة•والمعارضة.•وفي•المقابل•فإن•النقاش•العام•في•الفايسبوك•ال•

يشتغل•وفق•نموذج•المداولة•بل•وفق•نموذج•المواجهة.•

كما•شهد•الفايسبوك•تشّظيا•واسعا•وانغلق•الناس•على•هوّياتهم•السياسية•الضيقة.•كما•
تراجع•النقاش•السياسي•بما•أنه•مصدر•للتوتر•وإفساد•العالقات•االجتماعية،•وساهم•الفايسبوك•
في•توسيع•االتصال•العمومي•عندما•أتاح•للناس•تملك•منصات•التعبير•وإنتاج•المضامين•كما•

أنهم•مارسوا•بواسطته•أشكاال•فريدة•من•الفعل.

4.2. رابعا: الفايسبوك يف عالقته بتحّوالت املجتمع التونسي  

في• االجتماعية• الشبكات• مواقع• لتحليل• وتطويعه• العمومي• المجال• مفهوم• توظيف• يتيح•
السياق•التونسي•أن•نفهم•الفايسبوك•في•إطار•تحّوالت•المجتمع•التونسي•وخاصة•منها•توسيع•
المجال•العمومي•المستمر•بفضل•انتشار•التعليم،•والديمقرطة•السياسية.•ومن•هذا•المنظور،•
فإن•مواقع•الشبكات•االجتماعية•ال•يمكن•فصلها•عن•عملية•التوسع•هذه•التي•تحيل•بدورها•إلى••

أزمة•النظام•األبوي•الجديد•وتأثيرات•العولمة•في•دينامية•بناء•المجال•العمومي.•

لقد•قام•النظام•األبوي•الحديث•على•استئثار•الزعيم•السياسي•بالسلطة•كاملة•وبالمجال•
في• لنفسه• الجماهيرية• الميديا• يحتكر• أنه• إذ• الظهور،• وبحّق• العمومي• وبالمجال• السياسي•
إطار•عالقة•عمودية•وتربوية•وسلطوية•مع•المجتمع•تفترض•تنظيما•مخصوصا•للمجال•العمومي•
يقوم•على•تمثيل•المجتمع•ككل•واحد•عضوي•ينظر•إلى•الزعيم•–الرئيس•طاقة•المجتمع•ورمزه•
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األوحد.•وعلى•هذا•النحو،•فإن•هذا•التنظيم•المخصوص•للمجال•العمومي•يفترض•نبذ•االختالف•
والحوار•واإليمان•و«حضر•النقاش•العلني«•وإقصاء•األفراد•والجماعات•االجتماعية•الواسعة•من•
وضمان• الوالء• وإنتاج• المجتمع• إلدارة• كوسائل• الميديا• توظيف• وعلى• والظهور• التعبير• مجال•
الهيمنة.•أما•القنوات•التلفزيونية•واإلذاعية•الخاّصة•فقد•التزمت•بنموذج•اإلعالم•الترفيهي.••

كانت•منظومة•الميديا•السلطوية•في•تونس•فّعالة•في•سياق•ما•قبل•عولمة•االتصال•وظهور•
التلفزيون•الفضائي•وشبكة•اإلنترنت•وتطور•الميديا•الجديدة•إلى•حدود•نهاية•الثمانينات•عندما•
كانت•الدولة•قادرة•على•التحكم•في•ما•يمكن•أن•يشاهده•ويسمعه•ويقرأه•المواطن.•هكذا•خربت•
العولمة•االتصالية•اآلليات•التي•كانت•تقوم•عليها•اإلدارة•السلطوية•للمجال•السياسي•والمجال•
العمومي•التي•فقدت•فعاليتها.•فالعولمة•أتاحت•لألفراد•والجماعات•تمّلك•األدوات•والوسائل•التي•
تسمح•لها•بالظهور•في•المجال•العمومي.•وعلى•هذا•النحو،•يندرج•الفايسبوك•في•هذه•الدينامية•

التاريخية•للمجال•العمومي••المرتبطة•بأزمة•النظام•األبوي•الجديد•وبمنطقه•السلطوي.•

ومن•جهة•أخرى،•يندرج•الفايسبوك•في•دينامية•ثقافية•تتصل•بتحّول•األشكال•التي•تحكم•
الفايسبوك• يمثل• االجتماعية• الشبكات• مواقع• فكسائر• العمومي.• المجال• • في• األفــراد• ظهور•
أشكاال•عديدة•عبر• • الحياة• التعبير•عن• فيها• يتخذ• •egocentric الذات• منصة•متمحورة•حول•

•.)Papacharissi, Z. & Mendelson, A. 2011(•الصورة•والفيديو•والكتابة

لكن•الفايسبوك•ال•يحيل•على•عملية•الدمقرطة•السياسية•فقط:•تعزيز•مشاركة•المواطنين•
في•االتصال•السياسي،•بل•هو•متصل•كذلك•بالدمقرطة•الثقافية•ألنه•يساهم•في•تعزيز•دينامية•
الفردنة.•فتجربة•الفايسبوك•هي•على•نحو•تجربة•ديمقراطية،•فالفايسبوك•يعزز•من•استقاللية•
الفرد•ويعطيه•شرعية•باعتباره•متكلما•في•المجال•العمومي•كما•أنه•يساهم•في•هدم•التراتبية•

وتقسيم•المجتمع•إلى•نخبة•وعامة.••

لكن• الذاتية،• عوالمهم• تجّلي• ويتيح• العامة• الحياة• في• األفــراد• ظهور• الفايسبوك• يعزز•
دينامية•ظهور•الحياة•الخاصة•في•مواقع•الشبكات•االجتماعية•غير•منفصلة•عن•دينامية•إشهار•
الحياة•الخاصة•في•المجال•العمومي،•فإشهار•الحياة•الشخصية•أصبح•موضوعا•لعدة•برامج•
إذاعية•وتلفزيونية•تقوم•على•عرض•المشاكل•الشخصية،•بل•وشملت•أيضا•استعراض•الحياة•
المجال• في• الخاصة• الحياة• إشهار• الفايسبوك• وعزز• الجديدة.• السياسية• للنخب• الشخصية•

العمومي•وعملية•إعادة•تشكيل•الحدود•بين•الخاص•والعام.•

أن• في• تتمثل•هنا• التي• •reflexivité التفّكرية• تعاظم• مع• الخاصة• الحياة• إشهار• ويرتبط•
األفراد•يحولون•حياتهم•إلى•موضوعا•للتفكر.•إن•تنامي•ظهور•الحياة•الخاصة•والتفّكرية•يحيل•

على•عملية•تحديث•المجتمع•التونسي•التي•من•أبرز•ظواهرها•ظهور•الفرد.••



59

الشبكات االجتماعية والمشاركة السياسية : تجربة »أوباما 2008« نموذجا

خالصات   .3

ال•يمثل•البحث•اإلمبيريقي•في•استخدامات•مواقع•الشبكات•االجتماعية•أو•تأثيراتها•سوى•
مبحثا•من•المباحث•المّتصلة•بالميديا•االجتماعية،•وعلى•أهّميته•فإن•هذا•الطراز•من•البحوث•
الميديا•االجتماعية•في•عالقتها• •يفرز•لوحده•معارف•نظرية•تساعدنا•على•فهم• أن• ال•يمكن•
إلى• عربية،• بحثية• جماعة• باعتبارنا• نحتاج،• فنحن• المجتمع.• في• االتصال• مجال• بتحّوالت•
صياغة•أطر•نظرية•نفهم•من•خاللها•عالقة•الميديا•بالمجتمع•وتحويل•الميديا•االجتماعية•بشكل•
عام•إلى•مشكل•نظري•من•خالل•صياغة•الفرضيات•النظرية.•إن•هذه•العمليات•هي•التي•تساهم•
العلوم،• التي•من•خاللها•يمكن•لهذه• المعرفة• بناء•حقل•»علوم•اإلعالم•واالتصال«•وإنتاج• في•

باعتبارها•أحد•العلوم•االجتماعية،•أن•تساهم•في•فهم•المجتمع•لنفسه.••

ومن•جهة•أخرى،•فإن•الجهد•النظري•ال•ينفي•أهّمية•الدراسات•اإلمبريقية•التي•ال•يمكن•لها•
أن•تفرز•نتائج•خارج•اإلطر•النظرية.•فتحليل•»مواقع•الشبكات•االجتماعية«•يحتاج•إلى•مبتكرات•
والتجديد• المتنّوعة• المقاربات• توظيف• وإلى• االختصاصات• متعددة• جديدة• ومنهجية• نظرية•
المنهجي•على•غرار•المنهج•اإلثنوغرفي•لمالحظة•ممارسات•الناس••المتصلة•باستعراض•الذات•

وصيرورات•بناء•الهوية•الذاتية.••

هكذا•يتيح•لنا•التفكير•بهذه•الطريقة•إدراج•الفايسبوك•في•سياق•تاريخي•طويل•المدى.•
أو•مع•مواقع•الشبكات•االجتماعية.• الميديا•الجديدة• التونسي•لم•ينشأ•مع• العمومي• فالمجال•
فهو•صيرورة•تاريخية•تشكلت•منذ•دخول•المطبعة•والصحافة•المكتوبة•التي•شّكلت•في•فترات•
تاريخية•بدورها•فضاءات•عمومية•مخصوصة.•فالصحافة•المطبوعة•على•سبيل•المثال•كانت•
فضاء•عموميا•مضادا•في•فترة•االستعمار،•كما•لعب•المسجد•أدورا•مماثلة•في•الثمانينات•عندما•

تحّول•إلى•فضاء•سياسي•مضاد•وفضاء•للدعوة•الدينية.
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ىف جمال وسائل اإلعالم اجلديدة بالقرن 21

دراسة حتليلية نقدية

د إيناس أبو يوسف ود. منى مجدى فرج عبد المقصود
جامعة•القاهرة،•مصر

حقل• في• للبحث• جديدًا• مجااًل• بمثابة• التسعينات• أواخــر• حتى• اإلنترنت• دراســات• ظلت•
اإلعالم•والعلوم•االجتماعية•بشكل•عام،•إال•أن•التقدم•التكنولوجى•الكبير•-خاصة•في•مجال•
االتصاالت•-في•السنوات•األخيرة•-•فرض•تغيرات•جديدة•على•الساحة•االجتماعية•واالقتصادية•
والسياسية،•من•أبرز•سماتها•تغلغل•انتشار•اإلنترنت•وتطبيقاته•في•أبسط•األنشطة•الحياتية•
العلمية•األكاديمية•في•هذا• التنامي•المطرد•للبحوث• اليومية،•األمر•الذى•انعكس•بدوره•على•

المجال.

وتزويد• المرحلي• للتقييم• أساسية• خطوة• تعد• البعدي• التحليل• دراســات• فإن• ثم• ومن•
الباحثين•بمالمح•الصورة•العامة•للدراسات•الحالية•في•مجال•وسائل•اإلعالم•الجديدة،•في•

محاولة•علمية•لرصد•وتفسير•الوضع•الحالى•والتعرف•على•أبعاد•هذا•التطور.•

مشكلة البحث وأمهيتها
شهدت•مصر•توسعًا•ملحوظًا•خالل•السنوات•األخيرة•في•إنشاء•كليات•وأقسام•ومعاهد•
البحثية• والدوريات• السنوية• المؤتمرات• وتعددت• الجمهورية،• مستوى• على• اإلعالم• لتدريس•
المتخصصة،•واتسعت•رقعة•الخريجين•وأعضاء•هيئة•التدريس،•األمر•الذى•أدى•لزيادة•حركة•
النشاط•العلمي•في•مجال•اإلعالم،•وتوافر•التراكم•المعرفى•لبحوث•اإلعالم•في•ظل•اقتصاد•

المعرفة•أو•التكنولوجيا•الرقمية.

مؤخرًا• البالد• بها• تمر• التى• المجتمعية• والتحوالت• السياسية• المستجدات• ضوء• وفى•
تظهر•الحاجة•الماسة•إلعادة•تقييم•الذات•في•مجال•البحث•العلمي•اإلعالمي،•وتعظيم•جوانب•
واالنطالق• المقارنات• إمكانية•عقد• نحو• يمثل•خطوة• مما• السابقة،• الدراسات• االستفادة•من•

للتخطيط•المستقبلي•نحو•رؤية•بحثية•أكثر•عمقًا•ووضوحًا.
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وكذلك•تبرز•أهمية•البحث•المقترح•في•تحليل•الجوانب•المنهجية•والموضوعية•للدراسات•
والمنهج• تحليلي-• وصفي• -كمنهج• •Meta-Analysis البعدي• التحليل• أسلوب• بتطبيق• السابقة•
أوربا• في• متزايدة• بصورة• ينمو• بدأ• الذي• •،evaluation Biblio-metric الببليومترى• المسحى•
وأمريكا•منذ•عام•1976،•إال•أن•المكتبة•اإلعالمية•العربية•الزالت•تعانى•بشكل•عام•من•ندرة•

تطبيق•هذين•المنهجين.•

اإلعالمية• البحوث• واقع• وتحليل• رصد• في• الحالية• للدراسة• الرئيسى• االهتمام• ويتمثل•
الخاصة•بوسائل•اإلعالم•الجديدة•-من•مواقع•انترنت•وصحف•إلكترونية•وراديو•إنترنت•وهاتف•
األمر• والعشرين•)2010-2001(،• الواحد• القرن• األول•من• العقد• أنتجت•خالل• التى• محمول-•
الذى•يساهم•في•تحديد•نقاط•القوة•والضعف•لتاريخ•الدراسات•اإلعالمية•خالل•تلك•الفترة،•
وكذلك•تسليط•الضوء•على•الفجوات•التى•ينبغى•أن•تركز•عليها•الدراسات•المستقبلية•في•مجال•
وسائل•اإلعالم•الجديدة،•وما•يمكن•أن•يحمله•الواقع•من•مؤشرات•خاصة•بالفرص•والتحديات•

المستقبلية•التى•تؤثر•على•تحديد•التوجهات•في•البحث•األكاديمى•اإلعالمي.•

الدراسات السابقة
منذ•ظهور•أسلوب•تحليل•المستوى•الثاني•من•البيانات•Meta-Analysis research•على•يد•
روجرز•Rogers•بالواليات•المتحدة•األمريكية•في•الثمانينات•من•القرن•التاسع•عشر،•اعتبره•
الباحثون•أحد•األساليب•الهامة•في•تحليل•عناصر•ومؤشرات•نتائج•التراكم•العلمي•في•مختلف•
القرن• ثالثينيات• من• بــدءًا• اإلعــالم• مجال• في• ذلك• تطبيقات• وتجلت• المعرفة)1(،• مجاالت•
العشرين)2(•لتظهر•في•العديد•من•الدراسات•مثل•دراسة•الطرق•المنهجية•واالتجاهات•البحثية•
خالل•الفترة•من•1974•وحتى•1998•)3(،•ودراسة•المقاالت•المنشورة•في•ثمانية•دوريات•علمية•
في•مجال•اإلعالم•لبحث•ارتباط•النظرية•بالتطبيق•خالل•الفترة•من•1965•وحتى•1989•)4(،•إلى•
جانب•توظيف•التحليل•البعدي•في•البحوث•النقدية•لوسائل•االتصال)5(وتحديد•أوجه•الربط•بين•

المداخل•العلمية•والنقدية)6(.
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1999-2000. Journalism and Mass Communication Quarterly, 81(2), 417 – 436.

(3) Brashers, D., & Jackson, S. (1999). Changing conceptions of “message effects”: A 24-year overview.
Human Communication research, 25 (4), 457- 477.

(4) Cooper, R., Potter, W., &Dupagne, M. (1994).A status report on methods used in mass communication 
research.Journalism Educator, 48 (4), 54 – 61.

(5) Shanahan, J. (1999). Meta-analysis and mass communication criticism.Critical Studies in Mass 
Communication: Review and Criticism,16(3), 371 – 373. 

(6) Allen, M. (1999). The role of meta-analysis for connecting critical and scientific approaches: The need to 
develop a sense of collaboration. Critical Studies in Mass Communication: Review and Criticism,16(3), 
373– 379. 
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وتأتى•دراسة•قمحاوي•وويفر•)2003(•لتوفر•نظرة•عامة•حول•اتجاهات•بحوث•االتصال•
الجماهيرى•بعشر•دوريات•علمية•خالل•فترة•الثمانينات•والتسعينات•من•القرن•الماضى،•التى•
أوضحت•غلبة•االتجاه•الكمى•في•بحوث•اإلعالم•على•االتجاه•الكيفى،•وأوعزت•ذلك•باألساس•

إلى•توجهات•الجهات•الممولة•للدراسات•حينئذ)1(.•

االتجاهات• تناولت• التى• الــدراســات• تعددت• الجديدة،• اإلعــالم• وسائل• مستوى• وعلى•
وغير• منشورة• دراســة• •19 على• بالتطبيق• •،2000 عام• من• بداية• اإلنترنت• بحوث• في• البحثية•
منشورة•استخدمت•تحليل•المضمون•كأداة•لتحليل•مواقع•اإلنترنت،•وانتهت•الدراسة•إلى•وجود•
ميل•واضح•نحو•الجانب•الوصفي•وندرة•اختبار•عالقات•بين•المتغيرات•وغياب•التطوير•النظري•
وافتقار•نصف•الدراسات•إلى•تحديد•أي•معلومات•خاصة•باألشخاص•القائمين•بعملية•التكويد•

أو•اجراءات•الصدق)2(.•

وفى•دراسة•أخرى•خاصة•بتحليل•عناوين•البحوث•الخاصة•باإلنترنت•خالل•الفترة•من•
2003•وحتى•2004•أظهرت•النتائج•التركيز•بصفة•أساسية•على•القضايا•االجتماعية•والثقافية•

ودور•اإلنترنت•في•المؤسسات•الرقمية•إلى•جانب•قضية•اإلتاحة•والعدالة•والقضايا•اإلخبارية•
واستخدامات•الوسيلة•والمدونات)3(.

وفي•عام•2005•أجريت•دراسة•هامة•لمقارنة•بحوث•اإلنترنت•التى•أجريت•خالل•الخمس•
العشرين،• القرن• من• األخيرة• سنوات• بالخمس• والعشرين• الواحد• القرن• من• األولى• سنوات•
ورصدت•النتائج•استمرار•غلبة•الطرق•الكمية•على•الطرق•الكيفية،•إلى•جانب•تطور•دراسات•
اإلنترنت•من•مجرد•بحث•الوسيلة•ذاتها•واستخداماتها•إلى•مرحلة•جديدة•تعالج•بشكل•تفصيلى•
تأثيرات•الوسيلة•على•مستويات•عدة،•إضافة•إلى•زيادة•قاعدة•األدوات•البحثية•التي•اعتمدت•
عليها•تلك•الدراسات،•وتنامى•االعتماد•على•نظريات•حديثة•تم•تطويرها•خصيصًا•لتتالءم•مع•

خصائص•الوسيلة•الجديدة)4(.

المتحدة• الواليات• من• لينتقل• اإلعــالم• لبحوث• البعدي• التحليل• استخدام• تيار• وامتد•
األمريكية•إلى•بقية•دول•العالم،•ففي•الصين•على•سبيل•المثال•أجريت•أول•دراسة•لمراجعة•
عالمية• أكاديمية• بدوريات• نشرت• دراســة• •147 على• بالتطبيق• •2011 عام• األكاديمي• التراث•
متخصصة•خالل•الفترة•من•1998•وحتى•2008.•وتوصلت•الدراسة•إلى•وجود•إقبال•مكثف•من•
(1) Kamhawi, R., &Weaver ,D. (2003). Mass communication research trends from 1980 to 1999. Journalism 

and Mass Communication Quarterly, 80(1), 7 – 27. 
(2)  McMillan, S.J. (2000). The microscope and moving target: The challenge of applying content analysis to 

the World Wide Web. Journalism and Mass Communication Quarterly, 77(1), 80 – 98. 
(3) Rice, R.E. (2005). New media/internet research topics of the Association of Internet Researchers.The 

Information Society, 21, 288 – 299. 
(4) Woo, C. , 2007-11-15 “Internet-related research trend from 2001 to 2005: a thematic meta-analysis of 

major and Internet-related journals” Paper presented at the annual meeting of the NCA 93rd Annual 
Convention, TBA, Chicago, IL Online <PDF>. 2013-12-15 from http://citation.allacademic.com/meta/
p192839_index.html
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جانب•الباحثين•خالل•السنوات•األخيرة•على•دراسة•وسائل•اإلعالم•الجديدة•خاصة•بالنسبة•
لإلنترنت•والهواتف•المحمولة•وتطبيقاتها•وتنبأ•الباحث•بازدياد•االعتماد•على•الطرق•الكمية•في•

البحوث•اإلعالمية)1(.•

وفى•دراسة•كمية•وكيفية•حديثة•لبحوث•اإلعالم•في•الصين•خالل•الفترة•من•2000•وحتى•
2010،•بتصميم•أداة•تحليل•المحتوى•لعدد•159•بحث•منشور•في•عشرين•دورية•عالمية•مختصة•

البحث• عن• الكيفى• البحث• التجاه• الباحثين• تفضيل• عن• النتائج• كشفت• اإلعــالم،• بدراسات•
الكمى،•وقلة•التركيز•بشكل•عام•على•استخدام•نظريات•اإلعالم•واالتصال•كمرجعية•نظرية•في•
مقابل•االعتماد•المتزايد•على•اختبار•النظريات•الثقافية•وكذلك•النظريات•التى•تعود•باألساس•
السياسي،•مما•يوضح• Interdisciplinary•مثل•االتصال• لتخصصات•مختلفة•بخالف•اإلعالم•
سيطرة•المدرسة•النقدية•على•بحوث•اإلعالم•بالصين.•وعلى•الرغم•من•كشف•الدراسة•عن•
بشكل• بالصين• اإلعالم• وسائل• دراسات• على• والمرئية• واإلذاعية• المطبوعة• الوسائل• سيطرة•
عام،•إال•أنها•رصدت•تزايد•أعداد•البحوث•الخاصة•بوسائل•اإلعالم•الجديدة•خالل•السنوات•

األخيرة)2(.

وعلى•مستوى•الدراسات•العربية•-وتحديدًا•عام•1980•-•قامت•وحدة•بحوث•الرأى•العام•
البحوث• لرصد• جــادة• محاولة• أول• بتقديم• والجنائية• االجتماعية• للبحوث• القومى• بالمركز•
اإلعالمية•في•مصر•حتى•عام•1977،•بواقع•36•رسالة•ماجستير•ودكتوراه•منحتها•كلية•اإلعالم•
جامعة•القاهرة.•وأظهرت•النتائج•غلبة•االتجاه•الوصفى•بشكل•عام•واالعتماد•بصورة•أساسية•

على•أدوات•صحيفة•االستبيان•وتحليل•المضمون)3(.•

وبعد•مرور•ستة•عشر•عامًا•ظهرت•محاولة•أخرى•لرصد•وتحليل•البحوث•الجامعية•في•
مجال•اإلعالم•بكلية•اآلداب•جامعة•أسيوط•منذ•نشأتها•وحتى•عام•1994،•بلغ•حجم•عينتها•31•
رسالة•ماجستير•ودكتوراه،•وتأكد•مرة•أخرى•االعتماد•على•المنهج•الوصفي•)بشقه•المسحي•
الميداني(•لنحو•ثالث•أرباع•العينة،•والغياب•التام•الستخدام•المنهج•التجريبى•في•الدراسات•
اختيار•مجتمع• بأساليب• الخاصة• المنهجية• اإلجــراءات• التحليل،•مع•قصور•في•بعض• موضع•

البحث،•وكذلك•اجراءات•سحب•العينة•)4(.•

في• المصرية• اإلعالمية• الدراسات• لواقع• شمواًل• البحوث• أكثر• لتظهر• •2000 عام• ويأتي•
اشتملت• والتى• العشرين،• القرن• من• األخيرين• العقدين• خالل• اإللكترونية• الوسائل• مجال•

(1) Nip, J. (2011). A Meta-review of Chinese Media Studies, )1998-2008(. Media International Australia 
Incorporating Culture and Policy: Quarterly Journal of Media Research and Resources, 138, 112-127.

(2) Li, S., & Tang, S. (2012). Mass communication research on China from 2000 to 2010: a meta-analysis. 
Asian Journal of Communication, 22(4), 405 – 427.

نادية•سالم،•البحوث•اإلعالمية•في•مصر•:•دراسة•في•الكم•والكيف،•المركز•القومى•للبحوث•االجتماعية•والجنائية•:•وحدة• •)3(
بحوث•الرأى•العام،•1980.•

سحر•محمد•وهبى،•بحوث•جامعية•في•اإلعالم•)القاهرة•:•دار•الفجر•للنشر•والتوزيع،•1996(.• •)4(
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على•رصد•وتحليل•256•دراسة•ماجستير•ودكتوراه•على•مستوى•جامعات•القاهرة•وعين•شمس•
وطنطا•وأسيوط•واألزهر•والزقازيق•والمنوفية•واإلسكندرية•وقناة•السويس•والمنصورة،•إضافة•
للبحوث•المنشورة•في•دوريات•المجلة•المصرية•لبحوث•اإلعالم•)القاهرة(،•ومجلة•كلية•اآلداب•

)الزقازيق(،•ومجلة•كلية•التربية•)دمياط(.•

وأظهرت•الدراسة•ظهور•اإلنترنت•في•المرتبة•الرابعة•بعد•التليفزيون•والراديو•والفيديو•
من•حيث•ترتيب•الوسائل•اإللكترونية•)7•دراسات(،•وجاء•مسح•الجمهور•أكثر•المناهج•البحثية•
المطبقة•يليه•مسح•المضمون•ثم•المنهج•التجريبى•بنسبة•منخفضة.•أما•على•مستوى•األساليب•
المطبقة•في•جمع•البيانات•التى•اعتمدت•على•المنهج•المسحى•فقد•جاء•اإلنترنت•في•الترتيب•
والبريد• المجيب• يملؤها• التى• واالستمارات• الشخصية• المقابالت• بعد• •%•1.1 بواقع• الخامس•
والتسجيل•الصوتى.•وفيما•يتعلق•باألطر•النظرية•فقد•سيطر•مدخل•االستخدامات•واإلشباعات•

بشكل•عام•على•البحوث•موضع•التحليل.•

ويظل•أسلوب•التحليل•البعدي•على•المستوى•الثاني•غائبًا•عن•البحوث•اإلعالمية•المصرية•
للتربية• المتحدة• األمــم• برعاية• منظمة• مؤسسية• مبادرة• أول• تأتي• حتى• سنوات• عشر• لمدة•
والثقافة•والعلوم•-•وبالتعاون•مع•كلية•اإلعالم•جامعة•القاهرة•في•المؤتمر•الدولى•السابع•عشر•
للكلية•-•بواقع•عشرين•ورقة•بحثية•تستهدف•رصد•وتوثيق•وتحليل•وتقييم•الدراسات•اإلعالمية•

في•مجاالت•متعددة•خالل•نصف•القرن•العشرين.•

وبشكل•عام،•نجد•أنه•من•المالحظ•على•الدراسات•العلمية•التى•جاءت•في•هذا•المؤتمر•
التى• التحليل• أداة• وكذلك• البعدي،• التحليل• إلجــراء• الخاضعة• الزمنية• الفترة• توحيد• عدم•
اختلفت•فئاتها•من•دراسة•ألخرى،•واختالف•طرق•البحث•ما•بين•كمية•وصفية•ونقدية•تحليلية،•
واقتصار•عدد•منها•على•مجرد•الرصد•دون•التحليل•والتفسير•المنطقى•للربط•بين•النتائج،•
المنظم،•واستحال•معه• العلمي• النقدية•لذلك•الجهد• الرؤية•الشاملة• لغياب• الذى•أدى• األمر•
إجراء•مقارنات•كلية•تعكس•وضع•البحوث•اإلعالمية•المصرية•بشكل•عام•وتضع•رؤية•مستقبلية•

تفصيلية•تحدد•األولويات•البحثية•في•حقل•اإلعالم•خالل•المرحلة•القادمة.•

ومن•ضمن•األوراق•العلمية•الجادة•التى•عرضت•خالل•هذا•المؤتمر•البحث•الكمى•والكيفى•
للدراسات•العلمية•المصرية•في•مجال•اإلعالم•الدولي•منذ•السبعينات•وحتى•العقد•األول•من•
بواقع• العلمية• الدوريات• وبحوث• والدكتوراه• الماجستير• لرسائل• والعشرين،• الواحد• القرن•
ترتيب• من•حيث• الرابعة•)11•%(• المرتبة• اإلنترنت• احتالل• إلى• النتائج• وأشــارت• دراســة.• •37

الفضائية• والقنوات• والصحافة• الراديو• بعد• الدولي• اإلعالم• دراســات• في• اإلعالمية• الوسائل•
بصورة• استخدمت• تحليلية• وصفية• أغلبها• في• الدراسات• نوعية• جاءت• وقد• األنباء.• ووكــاالت•
أساسية•منهج•المسح•)65•%(،•باالعتماد•على•استخدام•تحليل•المضمون•)70•%(•يليه•صحيفة•
االستبيان•)18•%(.•ومن•أهم•المالحظات•الكيفية•التى•أشارت•لها•تلك•الدراسة•قلة•الدراسات•
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اإلعالمية•المخصصة•لشبكة•اإلنترنت•ودورها•على•الساحة•العالمية•على•الرغم•من•خطورتها•
كوسيط•اتصالي)1(،•إال•أن•الدراسة•اقتصرت•في•جانبها•الكمى•على•تحديد•الوسائل•اإلعالمية•
لمجتمع• تقدم•تحديدًا•واضحًا• لم• أنها• المستخدمة•فقط،•كما• واألدوات• والمناهج• والقضايا•

الدراسة•من•حيث•المصادر،•أو•أداة•جمع•البيانات•واختبارات•الثبات.•

وفى•بحث•آخر•بالمؤتمر•ذاته•حول•رصد•اتجاهات•دراسات•اإلعالن•في•الفترة•من•1990•
توصل• علمية-• دوريــات• في• وبحوث• ودكتوراه• ماجستير• رسالة• •50 على• بالتطبيق• •2011 وحتى•
الباحث•إلى•اعتماد•الدراسات•بشكل•رئيسى•على•المنهج•الوصفى•)مسح•الجمهور•والمضمون(•
مع•ندرة•استخدام•المناهج•التجريبية•والغياب•التام•للدراسات•االستكشافية•أو•السببية.•وإلى•
جانب•ذلك•رصد•البحث•قلة•الدراسات•التى•إجريت•على•اإلعالن•اإللكترونى•وإعالنات•المحمول•
)دراستين(•مما•يوضح•إغفال•التركيز•على•قضية•وسائل•االعالم•الجديد)2(•وهى•النتيجة•ذاتها•
التى•تم•التوصل•لها•في•بحث•دراسات•بحوث•الرأى•العام•خالل•الفترة•من•2000•وحتى•2011•
وعالقته• االنترنت• دراسة• أو• االلكتروني• العام• للرأى• تعرضت• التى• الدراسات• ندرة• من•حيث•

بالرأي•العام)3(.

بعنوان• المقدمة• البحثية• الورقة• الحالية• بالدراسة• ارتباطًا• العلمية• البحوث• أكثر• ولعل•
مسح•التراث•العلمي•للدراسات•العربية•في•مجال•وسائل•اإلعالم•الجديدة،•التى•رصدت•18•
دراسة•ارتبطت•بشكل•مباشر•باإلنترنت•والهاتف•المحمول•خالل•الفترة•من•2000•وحتى•2011•
على• ويالحظ• اإلعــالم)4(.• لبحوث• المصرية• والمجلة• العام• الرأى• لبحوث• المصرية• بالمجلة•
البحث•السابق•االكتفاء•بالرصد•السردي•للدراسات•وفقًا•للترتيب•الزمنى•دون•تطبيق•أى•أداة•
لتحليل•المحتوى•يمكن•من•خاللها•الحصول•على•مؤشرات•تفسيرية•تحليلية•للدراسات،•إلى•
جانب•االعتماد•في•الرصد•فقط•على•معيار•تضمن•عنوان•الدراسة•لكلمة•»اإلنترنت«•أو•»الهاتف•

المحمول«،•األمر•الذى•أفقد•النتائج•الدقة•العلمية•المطلوبة.•

الدولى• اإلعــالم• مجال• في• المصرية• العلمية• الــدراســات• فـــاروق،• هناء• يوسف،• أبــو• إيناس• الرحمن،• عبد• عواطف• •)1(
•: اإلعـــالم• لكلية• عشر• السابع• الــدولــى• المؤتمر• والعشرين،• الــحــادى• الــقــرن• مــن• األول• العقد• حتى• السبعينات• منذ•

بحوثاإلعالمفىمصرفىنصفقرن•–•الواقعواتجاهاتالمستقبل،•المجلد•األول،•ديسمبر•2011،•ص.ص•3•–•25.•
صفوت•العالم،مستخلصات•واتجاهات•بحوث•ودراسات•اإلعالن•فىالفترة•من•1990•وحتى•2011•،المؤتمرالدولىالسابع• •)2(
عشر•لكلية•اإلعالم:•بحوث•اإلعالم•فى•مصر•فى•نصف•قرن•–•الواقع•واتجاهات•المستقبل،•المجلد•الثاني،•ديسمبر•

2011،•ص.ص•3•–•42.
نرمين•خضر،•بحوث•الرأى•العام•خالل•العقد•األخير•من•2000•إلى•2011،•المؤتمر•الدولى•السابع•عشر•لكلية•اإلعالم:• •)3(
بحوث•اإلعالم•فى•مصر•فى•نصف•قرن•–•الواقع•واتجاهات•المستقبل،•المجلد•الثاني،•ديسمبر•2011،•ص.ص127•–•

•.161
طارق•فتح•اهلل•شبل•سلطان،•مسح•التراث•العلمي•للدراسات•العربية•فى•مجال•وسائل•اإلعالم•الجديدة،•المؤتمر•الدولى• •)4(
الثاني،• المجلد• المستقبل،• الواقع•واتجاهات• لكلية•اإلعالم:•بحوث•اإلعالم•فى•مصر•فى•نصف•قرن•–• السابع•عشر•

ديسمبر•2011،•ص.ص•223•–•247.
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وباستعراض•الدراسات•السابقة•العربية•واألجنبية•المرتبطة•بموضوع•الدراسة•الحالية،•
استفادت•الباحثة•من•البحوث•السابقة•في•مجال•بلورة•إشكالية•الدراسة،•وتصميم•أداة•تحليل•

المضمون•بفئاتها•المختلفة،•بما•يتفق•وطبيعة•أهداف•الدراسة•الحالية.•

جمتمع الدراسة
يتمثل•المجتمع•الرئيسى•الذى•تسعى•هذه•الدراسة•لتحليله•في•التراث•العلمي•المنشور•
وغير•المنشور•في•مصر•)باستثناء•الكتب(•باللغة•العربية•واألجنبية•في•مجال•وسائل•اإلعالم•
للتحليل،•وذلك• التى•خضعت• الدراسات• الجديدة.•وقد•تم•تحديد•محورين•رئيسيين•لحصر•

على•النحو•التالى•:•

أواًل - املحور الزمىن
لبدء• للتحليل،•نظرًا• والعشرين•كإطار•زمنى• الواحد• القرن• األول•من• العقد• اختيار• تم•
ظهور•الدراسات•الخاصة•بوسائل•اإلعالم•الجديدة•خالل•هذه•الفترة،•وعدم•قدرة•الدراسات•
المختلفة• والمنهجية• الموضوعية• الجوانب• يوضح• شامل• إطار• تطبيق• على• السابقة• العربية•
لطبيعة•الدراسات•بصورة•متكاملة.•وباإلضافة•لذلك•فإن•رصد•الدراسات•التى•تمت•على•مدار•
عشر•سنوات•تعد•فترة•كافية•تمكننا•من•التعرف•على•المرحلة•التى•تمر•بها•البحوث•األكاديمية•

العربية•في•مجال•الوسائل•الجديدة•وإمكانية•التطور•المستقبلى.

ثانيا - حمور املصادر
تم•إجراء•حصر•شامل•لرسائل•الماجستير•والدكتوراه•التى•تم•إجازتها•في•مجال•وسائل•
•30 للتحليل• الخاضعة• الدراسات• وبلغ•عدد• القاهرة،• اإلعالم•جامعة• بكلية• الجديدة• اإلعالم•
الدوريات• محتوى• حول• للبيانات• علمية• قواعد• وجــود• عدم• ظل• وفى• دكتوراه.• و12• ماجستير•
األكاديمية•المعنية•بالبحوث•اإلعالمية•في•مصر،•تظهر•صعوبة•حصر•وإخضاع•جميع•الدوريات•
كليات• التى•تصدر•عن• العلمية• الدوريات• اختيار• تم• فقد• وعليه• للتحليل،• بمصر• التى•تصدر•

لإلعالم•»وليس•أقسام•إعالم•بكلية•اآلداب«،•وتتمثل•فيما•يلي•:
المجلة•المصرية•لبحوث•اإلعالم•)تصدرها•كلية•اإلعالم•جامعة•القاهرة(•-•39•دراسة•	•
المجلة•المصرية•لبحوث•الرأى•العام•)تصدرها•كلية•اإلعالم•جامعة•القاهرة(•-•42•	•

دراسة•
مجلة•األزهر•للبحوث•العلمية•)تصدرها•جامعة•األزهر(•-•17•دراسة•	•

وقد•تم•استبعاد•البحوث•العلمية•المنشورة•وغير•المنشورة•بمؤتمرات•علمية•نظرًا•لعدم•
العينة• إطار• الموجودة•في• الدراسات• وكبر•حجم• بالمؤتمرات،• الخاصة• إتاحة•كامل•األعداد•
إلى•نطاق•أوسع•وأكثر• للباحثة• الفردية• القدرة• الذى•يخرج•عن•نطاق• بالفعل•األمر• المحددة•

شمواًل•يحتاج•إلمكانات•مؤسسية.•
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عينة الدراسة
بلغ•اجمالى•عدد•الدراسات•العربية•واإلنجليزية•التى•تم•تحليلها•140•دراسة•)•30•ماجستير•
دراسة• •14 نحو• يبلغ• بمتوسط•حسابى• علمية•محكمة(• بدورية• منشور• بحث• و98• دكتوراه• و12•
سنويًا،•بلغت•ذروتها•عام•2010•بواقع•25•دراسة،•األمر•الذى•يشير•لتزايد•اهتمام•الباحثين•
بدراسة•االنترنت•وتأثيراتها،•خاصة•بين•طالب•الماجستير•والدكتوراه•لقسم•الصحافة•الذى•
استحوذ•على•نسبة•45•%•من•اجمالي•الماجستير•والدكتوراه•موضع•التحليل،•يليه•قسم•العالقات•
العامة•واإلعالن•بنسبة•تبلغ•36•%•ثم•قسم•االذاعة•والتليفزيون•في•المرتبة•الثالثة•بواقع•19•%.•

ويمكن•استعراض•خصائص•العينة•زمنيًا•على•النحو•التالي•:

�سكل رقم )1( : عينة الدرا�سة
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ويوضح•الشكل•السابق•الدوريات•العلمية•التى•خضعت•للتحليل•)بإجمالى•98•دراسة(،•
جاء•النصيب•األكبر•منها•لصالح•المجلة•المصرية•لبحوث•الرأى•العام•بواقع•41•%،•يليها•في•
المرتبة•الثانية•المجلة•المصرية•لبحوث•االعالم•بواقع•38•%،•وتأتى•في•المرتبة•األخيرة•مجلة•

األزهر•للبحوث•العلمية•بنسبة•تبلغ•21•%.•

مجع املعلومات واختبار الثبات
وتحليلها،• العينة• المحاور•الستقراء• رئيسى•على•مجموعة•من• بشكل• الدراسة• اعتمدت•
التحليل،•بحيث•تجيب• للدراسات•موضع• وذلك•باالعتماد•على•استمارة•تحليل•محتوى•مقننة•

فئاتها•على•التساؤالت•التالية•:•
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ما•الوزن•النسبى•لكل•وسيلة•من•وسائل•اإلعالم•الجديدة•على•أجندة•البحوث•اإلعالمية•. 1
خالل•العشر•سنوات•األولى•من•القرن•الواحد•والعشرين•؟•

ما•مواصفات•الباحث•من•حيث•النوع•والجنسية•والموقع•الوظيفي•؟•وما•الوزن•النسبي•. 2
للبحوث•الفردية•في•مقابل•البحوث•المشتركة•؟•

أعداد•. 3 الفصول،• تقسيم• الصفحات،• )عدد• للدراسات• الببليومترية• الخصائص• ما•
المراجع•وأنواعها(•؟•

ما•حدود•مجال•التطبيق•الجغرافي•للتطبيق•)داخل•مصر•-•خارج•مصر•-•االثنين•. 4
معًا(؟•

ما•القضايا•والموضوعات•الرئيسية•للدراسات؟•. 5
ما•مدى•االعتماد•على•الدراسات•السابقة•العربية•واإلجنبية•وحجم•االستفادة•منها•؟•. 6
ما•األطر•النظرية•التى•تم•االعتماد•عليها•في•الدراسات؟•. 7
ما•لغة•البحوث•الخاضة•للتحليل•)لغة•عربية•-•لغة•أجنبية(؟•. 8
وعدد•. 9 معًا(،• االثنين• •- تساؤالت• •- )فــروض• البحثية• المشكلة• صياغة• أسلوب• ما•

متغيرات•الدراسة•؟
ما•المناهج•وأدوات•جمع•البيانات•التى•تم•استخدامها•؟•. 10
البيانات•-•مجتمع•وعينة•الدراسة•-•. 11 الميدانى•)طرق•جمع• كيف•تم•تطبيق•المسح•

أسلوب•اختيار•العينة•-•المدى•الزمنى•إلجراء•الدراسة(•؟
كيف•تم•تطبيق•تحليل•المضمون•)طرق•اختيار•العينة•-•نوع•المضمون•محل•التحليل•. 12

-•المدة•الزمنية•-•مستويات•فئات•التحليل(؟•
كيف•تم•المنهج•التجريبى•)مجتمع•وعينة•الدراسة•–•نوع•التصميم•التجريبى•–•مدى•. 13

التحكم•في•المادة•التجريبية(؟
ما•وسائل•الضبط•المنهجى•المستخدمة•؟•. 14
ما•األساليب•االحصائية•المستخدمة•؟•. 15

لمراجعة• اإلعالم• كلية• تغريد•مصطفى•مديرة•مكتبة• أ.• االستمارة•على• تم•عرض• وقد•
الثبات• نسبة• اختبار• مرتفعًا•عند• االستمارات• ترميز• في• االتفاق• وجاء•معدل• التحليل،• فئات•
بين•باحثين•مختلفين)1(،•حيث•بلغ•عدد•الفئات•الفرعية•في•االستمارة•136•فئة،•وبلغ•معدل•
الثبات•عند•تحليل•15•دراسة•)حوالى•10•%•من•إجمالى•الدراسات•محل•البحث(•94•%،•أغلب•
االختالفات•جاءت•في•طبيعة•مشكلة•البحث•وأسلوب•اختيار•عينة•تحليل•المضمون•ونوع•التصميم•

التجريبى،•ومن•خالل•إعادة•الترميز•تم•الوصول•التفاق•حول•هذه•الفئات.•

بقسم• المعيدة• ماهيتاب•جمال• واالستاذة• االذاعة،• بقسم• المساعد• المدرس• عثمان• داليا• باالستاذة• الباحثة• استعانت• •)1(
االذاعة•كلية•اإلعالم•جامعة•القاهرة•في•التحليل•والترميز.•
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حتليل النتائج
الوزن النسىب للوسائل اإلعالمية اجلديدة

جاء•التركيز•على•دراسة•اإلنترنت•كوسيلة•إعالمية•بمفردها•في•67•بحث•)18•ماجستير،•
5•دكتوراه،•44•بحث•منشور•في•دورية•علمية•(،•بينما•درس•الباحثون•اإلنترنت•ضمن•وسائل•
الوسيلة• إلى•دراسة• البحثى• إلى•ميل•االتجاه• الذى•يشير• 51•دراسة•األمر• إعالمية•أخرى•في•
اإلنترنت• مع•حداثة•ظهور• يتفق• قد• ما• وهو• منافسة،• أخرى• بوسائل• مقارنتها• دون• بمفردها•
التركيز• في• الباحثين• ورغبة• والعشرين،• الواحد• القرن• أوائــل• مع• العربية• المجتمعات• في•
التواصل• لها•خصائص•وسمات•خاصةتضم•صفحات• منفردة• دراستها•كظاهرة•جديدة• على•

االجتماعي•والبريد•االلكتروني•والمدونات•واذاعات•اإلنترنت•والمواقع•االلكترونية.•

الباحثون•على•دراستها•كظاهرة•منفردة•في• أما•عن•الصحافة•اإللكترونية•فقد•حرص•
المحمول• الهاتف• وعن• دراســات.• •9 في• أخرى• إعالمية• وسائل• مع• بينما•ظهرت• دراســة،• •14

وتطبيقاته•فقد•ظهر•في•دراستين•عام•2010،•ولعل•األمر•الجدير•بالذكر•هو•تنامى•االهتمام•
بدراسة•اإلنترنت•كوسيلة•ليصل•لذروته•عام•2010•بواقع•22•دراسة•مقارنة•بدراستين•فقط•عام•

2001،•وكذلك•الصحافة•االلكترونية•عام•2009•بواقع•5•دراسات.•

وبالنظر•إلى•عدد•صفحات•الدراسات•نجد•أن•الماجستير•يتراوح•المدى•الطبيعى•له•من•
190•وحتى•440•صفحة،•مع•وجود•استثناءات•خارج•القاعدة•قد•تصل•أحيانًا•أعداد•الصفحات•

•،680 وحتى• •440 من• الطبيعى• المدى• بلغ• فقد• الدكتوراه• دراســات• عن• أما• لـ710•صفحة)1(.•
أما•عن• 300•صفحة)2(.• وهو• أقل•عدد•صفحات• إلى• التى•تصل• االستثناءات• مع•وجود•بعض•
الدراسات•المنشورة•في•دوريات•علمية•فقد•جاء•المدى•الطبيعى•لعدد•الصفحات•من•30•وحتى•

85،•ليبلغ•أقصاها•138•صفحة)3(.

وتشير•نتائج•التحليل•الكيفى•إلى•سيطرة•فصل•النتائج•الخاصة•بالدراسة•التطبيقية•على•
المرتبة•األولى•في•عدد•الصفحات•بواقع•83•%،•األمر•الذى•يشير•الهتمام•الباحثين•بالجانب•
سببًا• ويضيف• النظرى،• باإلطار• الخاص• والتأصيل• المنهجى• الجانب• على•حساب• التطبيقى•
يفسر•عدم•قدرة•المكتبة•العربية•اإلعالمية•حتى•اآلن•على•تحقيق•إسهامات•نظرية•تتعلق•ببناء•

نماذج•ترتبط•بالواقع•العربى•وتنبع•من•ثقافته•وخصوصيته.

غير• ماجستير• رسالة• المصري،• العام• الرأى• تكوين• في• الحديثة• االتصال• وسائل• استخدام• ،أثر• فهمى• ايناس•محمد• •)1(
منشورة•)جامعة•القاهرة•:•كلية•اإلعالم،•2006(.

طارق•فؤاد•ابو•شنب،•المعالجة•اإلعالمية•لقضايا•اإلصالح•في•المملكة•العربية•السعودية،•رسالة•دكتوراه•غير•منشورة• •)2(
)جامعة•القاهرة•:•كلية•اإلعالم،•2010(.

سهام•نصار•:•الخطاب•الصحفى•حول•حوار•الحضارات•في•الطبعة•اإلليكترونية•لصحيفتى•األهرام•والشرق•األوسط•عام• •)3(
2001،•مجلة•البحوث•اإلعالمية،•جامعة•األزهر،•العدد•19،•يناير•2003.•
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الباحث
دوريات•علمية• المنشورة•في• الدراسات• اجمالى•عدد• 96•%•من• أن• الدراسة•عن• كشفت•
قام•بها•باحث•واحد،•في•مقابل•3••%•فقط•لألبحاث•المشتركة،•وانعدمت•تقريبًا•فرص•ظهور•
لدراسات•ذات•طابع•الفريق•البحثى•المشترك،•إذ•لم•يتحقق•ذلك•إال•في•دراسة•واحدة•قام•
البحوث• على•مجال• الفردى• العمل• لسيطرة• يشير• الذى• األمر• •،%•1 بنسبة• باحثين• بها•ثالث•
اإلعالمية•في•مجال•اإلنترنت•وعدم•وجود•جهات•بحثية•لتمويل•الدراسات•المشتركة•ذات•الطابع•
الممتد،•إلى•جانب•ندرة•التنسيق•والتعاون•بين•الباحثين•في•مجال•اإلعالم•وبعضهم•البعض•أو•
بينهم•وبين•الباحثين•في•التخصصات•األكاديمية•المختلفة•كالطب•أو•السياسة•أو•االجتماع•أو•
علم•النفس•كاتجاه•سائد•مما•يؤثر•سلبًا•على•ضعف•الحقل•اإلعالمي•األكاديمي•ويبرز•انعزاله•
التخصصات• من• غيره• وبين• بينه• العلمي• البحث• جسور• مد• على• قدرته• وعدم• المجتمع• عن•

العلمية•المختلفة.•

وعن•جنسية•الباحث•فقد•كشفت•الدراسة•عن•احتالل•الباحثين•المصريين•المرتبة•األولى•
السعودية• بين• الباقية• النسبة• توزعت• بينما• تقريبًا،• •%•84.5 بنسبة• المنشورة• الدراسات• في•
)7.5•%(،•يليهم•تونس•)3•%(،•ثم•اإلمارات•)2.5•%(،•ثم•اليمن•وسوريا•)1.5•%•لكل•منهما(،•

وأخيرًا•البحرين•وعمان•)1•%(•في•المرتبة•األخيرة.

وعلى•مستوى•التوازن•النوعى•جاءت•نسبة•الباحثات•السيدات•45•%•في•مقابل•55•%•للباحثين•
الرجال•األمر•الذى•يشير•لعدم•وجود•فجوة•حادة•على•مستوى•النوع•بشكل•عام،•إال•أن•هذا•
التوازن•لم•يتحقق•على•المستوى•الجغرافى•إال•في•مصر•وسوريا•فقط،•بينما•يختل•التوازن•في•
الدول•العربية•إما•بشكل•متوسط•كما•هو•الحال•في•تونس•أو•بشكل•تام•لصالح•الرجل•كما•في•

السعودية•واليمن•والبحرين•وعمان،•أو•لصالح•المرأة•كما•في•اإلمارات.•

أما•عن•الموقع•الوظيفى•للباحث•فتكشف•النتائج•عن•أن•نحو•86•%•من•الدراسات•موضع•
التحليل•تعود•باألساس•إلى•أعضاء•هيئة•تدريس•في•المعاهد•والجامعات•المختلفة،•األمرالذى•
يتعلق• وفيما• األكاديمى.• المستوى• الترقى•على• بالرغبة•في• كبير• إلى•حد• ارتباطها• إلى• يشير•
بالمؤسسة•التى•ينتمى•إليها•الباحث•تأتى•النتائج•لتشير•إلى•احتالل•جامعة•القاهرة•المرتبة•
األولى•يليها•الجامعات•اإلقليمية•ثم•الجامعات•العربية،•وهو•أمر•يمكن•تفسيره•في•ظل•المكانة•
التى•تتمتع•بها•كلية•اإلعالم•جامعة•القاهرة•على•مستوى•مصر•والوطن•العربى•ككل•باعتبارها•
العرب• الباحثين• من• العديد• تجذب• طيبة• بسمعة• وتمتعها• المجال• هذا• في• الجامعات• أقدم•
الستكمال•دراستهم•العليا•في•مجال•اإلعالم•بها،•وفى•ظل•محدودية•فرص•استكمال•التعليم•ما•

بعد•الجامعي•في•كليات•إعالم•أخرى•سواء•على•المجال•الوطنى•أو•اإلقليمى.
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الجدول رقم )1( : الموؤ�س�سات التى ينتمى اإليها الباحث بالدرا�سات مو�سع التحليل
النسبةالتكرارالعنصر•

35•%49جامعة•القاهرة•
8•%11جامعة•عين•شمس•

1.4•%2جامعة•األزهر•
22•%31جامعة•إقليمية•
3•%4جامعة•خاصة•
0.7•%1مركز•بحوث•
16.4•%23جامعة•عربية•
13.5•%19غير•محدد•
100•%140االجمالي•

جمال التطبيق اجلغرايف
�سكل رقم )2( : مجال التطبيق الجغرافى للدرا�سات مو�سع التحليل

االثنني معا
خارج مصر
%56داخل مصر

23%

21%

بلغ•عدد•الدراسات•التى•تم•تطبيقها•في•مصر•78•دراسة،•بينما•جاءت•الدراسات•التى•
طبقت•داخل•مصر•وخارجها•في•المرتبة•الثانية•بواقع•29•دراسة،•وتوزعت•الدراسات•األخرى•
وظهرت• منهما،• لكل• •5 والكويت• البحرين• •،6 اإلمــارات• •،10 )السعودية• العربية• الــدول• بين•
كل•من•اليمن•وليبيا•وفلسطين•وتونس•وعمان•إضافة•إلى•أمريكا•وفرنسا•بواقع•دراسة•واحدة•
لكل•منها.•ولعل•الملحوظة•الرئيسية•تتمثل•تنامى•اتجاه•تطبيق•المنهج•المقارن•بين•مجتمعين•
جغرافيين•مختلفين•في•الدراسات•موضع•التحليل،•حيث•بدأ•بدراستين•عام•2003•وبلغ•ذروته•
الوسيلة•اإلعالمية•داخل• النتائج•ويعمق•فهم•وتحليل• 7•دراسات،•مما•يثرى• 2009•بواقع• عام•

سياقات•مجتمعية•وثقافية•مختلفة.•

القضية الرئيسية
جاءت•استخدامات•اإلنترنت•لتحتل•النصيب•األكبر•من•القضايا•البحثية•بالدراسات•موضع•
تاثيرات• إلى•جانب• والثقافية• القضايا•االجتماعية• الثانية• المرتبة• يليها•في• التحليل•)21•%(،•
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اإلنترنت•على•األفراد•والمنظمات•)16•%•لكل•منهما(،•ثم•السياسة•وقضايا•الديمقراطية•في•
التقنية• القضايا• مع• الخامسة• المرتبة• في• االقتصاد• وجاءت•قضايا• الثالثة•)14•%(،• المرتبة•
المتعلقة•بالوسيلة•)8•%•لكل•منهما(،•وفى•المراتب•األخيرة•جاءت•القضايا•الفلسفية/التاريخية•
والتشريعات•القانونية•وتقييم•مواقع•اإلنترنت•والتطبيقات•التعليمية.•ويمكن•تفسير•ذلك•في•ضوء•
رغبة•الباحثين•في•التعرف•على•االستخدامات•المختلفة•لتلك•الوسيلة•الجديدة•وإشباعاتها•من•
ناحية،•وميل•الباحثين•لدراسة•مدخل•االستخدامات•واإلشباعات•بشكل•مكثف•في•الدراسات•

اإلعالمية•العربية•بشكل•عام.•

للدراسة• الزمنى• المدى• على• القضايا• بتكرارات• الخاصة• األساسية• المالحظة• أن• إالن•
تتمثل•في•تزايد•االتجاه•نحو•دراسة•القضايا•االقتصادية•واإلعالنية•والتسويقية•خالل•السنوات•
األخيرة•إلى•جانب•القضايا•الثقافية•واالجتماعية•وتأثيرات•اإلنترنت•على•األفراد•والمؤسسات،•
في•مقابل•انخفاض•االهتمام•بتقييم•مواقع•اإلنترنت•واستخدامات•الوسيلة•والقضايا•السياسية•
المستقبلية• التوجهات• اختالف• يوضح• الذى• األمر• لإلنترنت،• التعليمية• التطبيقات• وكذلك•
للقضايا•البحثية•واتخاذها•منحى•جديد•يميل•لدراسة•الجوانب•الثقافية•واالجتماعية•واالقتصادية•

للوسيلة•وتأثيراتها•على•المستويات•المختلفة.•

�سكل رقم )3( : الق�سايا الرئي�سية بالدرا�سات مو�سع التحليل 

اجتماع/ثقافة

أخرى تقييم مواقع تأثرياتتطبيقات تعليمية تقنيات
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استخدام األطر النظرية
اعتمدت•نصف•الدراسات•موضع•التحليل•على•إطار•نظري•واحد•يحكم•توجهها•الفكري،•
بينما•جاء•نحو•ربع•الدراسات•ال•يعتمد•على•أي•إطار•نظري•)26•%(•خاصة•بالنسبة•للدراسات•
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المنشورة•في•دورية•علمية•)35•دراسة(،•واعتمدت•بقية•الدراسات•على•أكثر•من•نموذج•في•بناء•
مرجعيتها•النظرية،•بلغت•ذروتها•9•مداخل•ونماذج•نظرية•في•دراسة•ماجستير)1(.•

64•%•اعتمد•على• أو•أكثر•نجد•أن• التى•اعتمدت•على•إطار•نظرى• 103•دراسة• ومن•بين•
تكرار(،• •26 )بواقع• واإلشباعات• االستخدامات• مدخل• في• ذروتها• بلغت• إعالمية• نظريات•
واالعتماد•على•وسائل•اإلعالم•)بواقع•18•تكرار(•بينما•اعتمدت•الدراسات•األخرى•على•مداخل•
المالحظة• ولعل• الثقافية.• أوالــدراســات• أوالنفس• االجتماع• بعلم• مباشر• بشكل• تتصل• نظرية•
األساسية•لتلك•النتائج•تتمثل•في•استمرار•سيطرة•المدرسة•التقليدية•على•المباحث•النظرية•
للدراسات•الخاصة•باإلنترنت•والصحافة•اإللكترونية•دون•محاوالت•تذكر•لتطوير•النظريات•بما•
يتالءم•وطبيعة•الوسائل•الجديدة،•في•الوقت•الذى•يقل•فيه•االستناد•لمداخل•نظرية•أكثر•ارتباطًا•

باإلنترنت•وظهوره•مثل•تبنى•األفكار•المستحدثة•والمجال•العام•والتفاعلية•وثراء•الوسيلة.•

اللغة
اقتصر•تواجد•اللغات•األجنبية•للبحوث•على•اللغة•اإلنجليزية•لعدد•ثمانية•دراسات•بنسبة•
ال•تتعدى•6•%•من•إجمالى•الدراسات•موضع•التحليل،•ونشر•معظمها•في•المجلة•المصرية•لبحوث•
اإلعالم•)6•دراسات(•بينما•خلت•مجلة•األزهر•للبحوث•اإلعالمية•من•أى•دراسات•بلغة•أجنبية.•
ولعل•هذا•األمر•يشير•لعائق•اللغة•الذى•يمثل•أحد•العقبات•الرئيسة•في•عدم•تمكن•الباحثين•
قدرة• ومحدودية• اإلعالمية،• المكتبة• في• العربى• العلمي• الثراث• على• االطــالع• من• األجانب•

البحوث•العربية•على•التأثير•في•المكتبة•الغربية.•

أسلوب صياغة املشكلة البحثية
الجدول رقم )2( : اأ�سلوب �سياغة الم�سكلة البحثية في الدرا�سات مو�سع التحليل 

االطار•النظري
صياغة•المشكلة

لم•
يستخدم

نظرية•
واحدة

نظريتان
3•نظريات•
فأكثر

المجموع

21156648تساؤالت
2226333فروض

63210250االثنين•معا
81009عدم•وجود•صياغة•واضحة•

140•37702211االجمالي•

مالت•نحو•ثلثى•الدراسات•الخاصة•باإلنترنت•لالعتماد•على•صياغة•المشكلة•البحثية•إما•
باستخدام•فروض•وتساؤالت•)35.7•%(•أو•باالعتماد•على•تساؤالت•فقط•)34.2•%(،•على•الرغم•
من•أن•طبيعة•الدراسة•لم•تأتي•استكشافية•أو•استطالعية•سوى•لنحو•12•%•فقط•من•إجمالي•

إيناس•محمد•فهمي،•مرجع•سابق.• •)1(
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الدراسات•)بواقع•17•دراسة(،•وكذلك•ظهور•27•دراسة•اعتمدت•باألساس•في•صياغة•مشكلتها•
أو•نموذج• التساؤالت•على•الرغم•من•اعتمادها•في•إطارها•النظرى•على•نظرية• البحثية•على•

فأكثر•)بنسبة•56.2•%•من•إجمالى•الدراسات•التى•استخدمت•تساؤالت(.•

وعند•توزيع•صياغة•المشكلة•البحثية•تبعًا•لفترة•اجراء•الدراسة•اتضح•ازدياد•االعتماد•
على•الفروض•والتساؤالت•معًا•أو•الفروض•فقط•خالل•الخمس•سنوات•األخيرة•من•الدراسات•
)المدى•من•5•دراسات•عام•2006•وحتى•15•دراسة•عام•2010(،•مما•يشير•لتنامى•االتجاه•نحو•

اختبار•العالقات•بين•المتغيرات.•

أما•الدراسات•التى•لم•تستخدم•صياغة•واضحة•لمشكلتها•البحثية،•فقد•جاء•جميعها•في•
فئة•البحوث•المنشورة•في•دوريات•علمية،•وظهر•العدد•األكبر•من•رسائل•الدكتوراه•ليعتمد•إما•
على•الفروض•والتساؤالت•معًا•)7•دراسات(،•أو•التساؤالت•فقط•)دراسة•واحدة(•على•الرغم•
على• متغيرات• بين• عالقات• يختبر• أكبر• عمق• وجود• تستلزم• الدكتوراه• رسائل• طبيعة• أن• من•

مستويات•متعددة•أكثر•من•كونه•مجرد•طرح•لتساؤالت.•

واضح• انعكاس• أى• يظهر• لم• الدراسات• من• عدد• أنه• نجد• الكيفى• التحليل• وباستخدام•
للنموذج•النظرى•المتبنى•على•صياغة•الفروض،•بحيث•أتت•الفروض•بمعزل•تام•عن•النظرية•
المستخدمة)1(،•أو•اعتمد•الباحث•على•صياغة•فروضه•كفروض•عدمية•أو•صفرية•على•الرغم•

من•اعتماده•في•دراسته•على•مدخل•االستخدامات•واإلشباعات)2(.•

بأهدافها•ومحاورها•من• للدراسةترتبط• بين•مفهوم•وضع•تساؤالت• الخلط• وكذلك•ظهر•
ناحية•ووضع•أسئلة•فرعية•لتحديد•مواصفات•عينة•الدراسة•من•ناحية•أخرى،•فعلى•سبيل•المثال•
رغم•بلوغ•المتوسط•الحسابى•لعدد•تساؤالت•الدراسة•9•بمدى•من•3•إلى•50•سؤال،•اإلن•أننا•نجد•
أن•بعض•الدراسات•قد•وصل•عدد•تساؤالتها•إلى•157•تساؤاًل)3(،•وهو•أمر•يدعو•لضرورة•التأمل•

وإعادة•النظر•في•المتغيرات•التى•تقيسها•الدراسة•وكيفية•صياغة•المشكلة•البحثية.•

أما•على•مستوى•فروض•الدراسات•فقد•جاء•متوسطها•الحسابي•4•فروض،•بلغت•ذروتها•
25•فرضا)4(،•والجدير•بالذكر•أنه•باالطالع•على•نتائج•بعض•الدراسات•موضع•التحليل•نجد•أنها•

لم•توضح•أو•تختبر•مدى•صحة•الفروض•التى•وضعتها•من•عدمها.•

رفعت•عارف•الضبع،•استخدام•المراهقين•بالعالم•العربى•للفيس•بوك•واإلشباعات•المتحققة•لديهم•:•دراسة•ميدانية•على• •)1(
طالب•المرحلة•الثانوية•بالعالم•العربي•في•ضوء•نظرية•االستخدامات•واإلشباعات،•المجلة•المصرية•لبحوث•الراي•العام،•

المجلد•التاسع،•العددالثالث،•يناير-يونيو،•2009.•
المجلة• المتحققة،• المطبوعة•واإللكترونية•واإلشباعات• الفلسطينية•للصحف• ماجد•سالم•تربان،•استخدامات•الصفوة• •)2(

المصرية•لبحوث•اإلعالم،•العدد•36،•يناير•2010.•
فاطمة•الزهراء•محمد•السيد،•تأثيرات•استخدام•شبكة•اإلنترنت•على•المنتج•الصحفى،•رسالةدكتوراهغيرمنشوره)جامع •)3(

ةالقاهرة•:•كليةاإلعالم،2007(.
محمد•رضا•حبيب،•عالقة•التعرض•للصحافة•المطبوعة•واإلنترنت•بمستوى•المعرفة•السياسية•للشباب•المصري،•رسالة• •)4(

ماجستير•غير•منشورة•)جامعة•القاهرة•:•كلية•اإلعالم،•2007(.
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متغريات الدراسة 
على•الرغم•من•اعتماد•الدراسات•السابقة•على•قياس•عدد•من•المتغيرات•المختلفة•بلغ•
متوسطها•الحسابي•7،•ووصل•عدد•المتغيرات•في•ذروته•إلى•33•متغيرًا)1(،•إال•أن•نحو•نصف•
عدد•الدراسات•تقريبًا•)45.7•%(•لم•تستطع•أن•تقدم•مقاييس•واضحة•لتلك•المتغيرات،•وحتى•
والبيئة• يتوافق• تعديل• أى• دون• تطبيقها• تم• محددة• علمية• مقاييس• على• اعتمادها• حالة• في•

المحيطة،•بحيث•لم•تتجاوز•نسبة•االبتكار•أو•التعديل•للمقاييس•2.5•%.

متغيرات• نفس• على• التحليل• الدراسات•موضع• اعتمدت• المتغيرات• بحداثة• يتعلق• وفيما•
تتفق• إضافة• أو• استحداث• دون• •%•93 بواقع• قبل• من• دراستها• تم• والتى• السابقة• الــدراســات•
وطبيعة•الوسيلة•أو•المجتمع•الذى•تطبق•فيها•الدراسة،•بحيث•دار•معظمها•في•فلك•المتغيرات•

الديموجرافية•من•عمر•ونوع•ومستوى•اقتصادي•اجتماعي.•

منهج الدراسة
�سكل رقم )4( : منهج الدرا�سة الم�ستخدم بالدرا�سات مو�سع التحليل 

املنهج املسحياملنهج التارخيياملنهج التجرييبجيمع بني منهجني
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أجريت•خالل• التى• اإلنترنت• دراسات• كاملة•على• المسحى•سيطرة•شبه• المنهج• سيطر•
بواقع• التاريخى• المنهج• ظهر• بينما• •،%•91 بنسبة• والعشرين• الواحد• القرن• من• األول• العقد•
6•%•والتجريبى•في•المرتبة•األخيرة•بنسبة•2•%•وجمعت•دراستين•بين•كل•من•المنهج•المسحى•
والتاريخى•بنسبة•1•%،•األمر•الذى•يشير•إلى•غلبة•االتجاه•الوصفى•سواء•الكمى•أو•الكيفى•على•
التجريبى• المنهج• حاجة• في•ضوء• ذلك• تفسير• ويمكن• عام.• بشكل• العربية• الدراسات• اتجاه•
والتاريخى•لعدد•من•المهارات•البحثية•التى•قد•ال•تتوافر•بالشكل•الكاف•لقاعدة•الباحثين•العرب•
في•مجال•اإلعالم.•ولعل•النتيجة•السابقة•تؤكد•ثبات•الحقل•اإلعالمي•العربى•في•مرحلة•وصف•
الواقع•ورصده•على•المستوى•الكمى•والكيفى•دونما•القدرة•على•تخطى•ذلك•لمرحلة•تقديم•رؤى•

تفسيرية•وتقييمية•نقدية•وتقويمية•قادرة•على•التنبؤ•واستشراف•سيناريوهات•المستقبل.•

انجى•كاظم•فهيم،•أثر•طبيعة•عالقة•المعاقين•سمعيًا•بوسائل•االتصال•في•تشكيل•سلوكهم•التوافقى،•رسالة•ماجتسير•غير• •)1(
منشورة•)جامعة•القاهرة•:•كلية•اإلعالم،•2009(.
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الميدانية• الدراسة• على• باألساس• اعتمد• أنه• نجد• المسحى• للمنهج• األعمق• وبالتحليل•
لألفراد•بنحو•60.5•%•)78•دراسة(،•يليه•دراسة•المحتوى•والجمهور•بنسبة•21•%•)27•دراسة(،•
ثم•دراسة•المحتوى•بمفرده•بواقع•12.5•%•)24•دراسة(،•األمر•الذى•يشير•إلى•أهمية•الدراسات•
الميدانية•التطبيقية•كتوجه•بحثى•عام•يغلب•على•جانب•التنظير•الفكرى•أو•التطوير•المنهجى.•

وبتسليط•الضوء•على•تحليل•المضون•نجد•أنه•تركز•باألساس•على•تحليل•جميع•المادة•
اسمية• فئات• شكل• في• اإلخبارى• أو• السياسي• المضمون• يليه• معينة• فترة• خالل• المعروضة•
مثل• آخر• متخصص• بمحتوى• خاصة• موضوعية• فئات• تظهر• لم• بينما• وتقييمية،• وتصنيفية•
اإلعالنات•أو•المضمون•الدينى•أو•التعليمى،•أو•المضمون•الموجه•لفئات•نوعية•محددة•كالشباب•
الهتمام• يشير• ذلك• ولعل• للغاية،• ضئيلة• بنسب• إال• المرأة• أو• الخاصة• االحتياجات• ذوى• أو•
للمحتوى•االخبارى•على• اإللكترونية•إضافة• الصفحات• العام•على• المحتوى• بدراسة• الباحثين•

المواقع•المتخصصة•أو•الصحف•اإللكترونية•في•المقام•األول.•

وجاءت•الفترة•من•شهر•ألقل•من•ثالثة•شهور•باعتباره•الفترة•األكبر•انتشارًا•في•تحليل•
محتوى•اإلنترنت•بواقع•17•دراسة•يليها•الفترة•من•ثالثة•شهور•ألقل•من•ستة•شهور،•أما•دراسة•
المحتوى•على•فترات•ممتدة•تزيد•عن•ستة•أشهر•فلم•تظهر•في•الدراسات•موضع•التحليل•سوى•
في•10•دراسات•فقط•نظرًا•لما•تتطلبه•من•وقت•وجهد•كبير•وإن•كان•قصر•المدة•الزمنية•من•
شأنه•أال•يعطى•صورة•دقيقة•عن•المحتوى•المقدم•خاصة•في•ظل•تحليل•صفحات•إنترنت•يتم•
فترة• باختيار• الباحث• قيام• المحتوى• تحليل• دراسات• على• وقد•غلب• دورية،• تحديثها•بصورة•

معينة•إلجراء•التحليل•دون•تحديد•أسباب•علمية•الختيار•الفترة.

أما•المنهج•التجريبى•فقد•اعتمد•باألساس•على•التحكم•في•المواد•التجريبية•المستخدمة•
مع•التنوع•في•أنواع•التصاميم•التجريبية•التى•تم•تطبيقها•مثل•استخدام•االختبار•القبلي•البعدي•
باستخدم•مجموعة•ضابطة)1(،•واختبار•بعدي•فقط•ألكثر•من•مجموعة•)2(،•واختبار•بعدي•فقط•

لمجموعة•تجريبية•وضابطة)3(.

مها•عبد•المجيد•صالح،•المتغيرات•المؤثرة•على•التفاعلية•في•النشر•الصحفى•على•شبكة•اإلنترنت،•رسالة•دكتوراه•غير• •)1(
منشورة•)جامعة•القاهرة•:•كلية•اإلعالم،•2007(.

مروة•محمد•شبل•عجيزة،•تصميم•اإلعالن•االلكتروني•في•شبكة•اإلنترنت•وأثره•في•تذكر•مضمون•اإلعالن•في•إطار•نظرية• •)2(
تمثيل•المعلومات،•رسالة•دكتوراه•غير•منشورة•)جامعة•القاهرة•:•كلية•اإلعالم،•2009(.

مروة•عطية•محمد،•العوامل•المؤثرة•على•انقرائية•الخبر•الصحفى•في•الصحف•المطبوعة•واإللكترونية،•رسالة•ماجستير• •)3(
غير•منشورة•)جامعة•القاهرة•:•كلية•اإلعالم،•2009(.
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أدوات مجع البيانات
الجدول رقم )3( : اأدوات جمع البيانات بالدرا�سات مو�سع التحليل 

مية
لك
ت•ا
دوا
النسبةالتكراراألداةاأل

35•%54صحيفة•تحليل•مضمون)1(
65•%99صحيفة•استبيان•

100•%153المجموع

فية
كي
•ال
ات
دو
األ

النسبة•التكراراألداة
11.4••%3استمارة•مالحظة•

55.5•%15دليل•مقابلة•متعمقة•
7.3•%2دليل•مجموعات•نقاش•
18.5••%5استمارة•تحليل•خطاب•

7.3•%2دراسة•الحالة•
100•%27المجموع

اعتمد•نحو•69•%•من•الدراسات•الخاضعة•للتحليل•على•استخدام•أداة•واحدة•فقط•لجمع•
البيانات•)96•دراسة(،•األمر•الذى•يشير•الفتقاد•معظم•النتائج•للعمق•الكاف•والتحقق•العلمي•
المطلوب•الذى•يستلزم•ضرورة•االستناد•ألكثر•من•أداة•بحثية•لجمع•البيانات،•بينما•لم•تستخدم•
6•دراسات•منشورة•في•دوريات•علمية•أى•أدوات•محددة•لعملية•جمع•البيانات،•معظمها•يتبع•

المنهج•التاريخى•في•الدراسة.

وقد•جاءت•صحيفة•االستبيان•لتحتل•المرتبة•األولى•بنسبة•تبلغ•نحو•ضعف•نسبة•استخدام•
القائم• أو• الجمهور• بدراسة• الباحثين• اهتمام• يؤكد• الــذى• األمــر• المضمون،• تحليل• صحيفة•
باالتصال•باعتباره•أحد•األطراف•األساسية•في•عملية•دراسة•اإلنترنت•كوسيلة•إعالمية،•بينما•
تأتى•المقابالت•المتعمقة•سواء•مع•الخبراء•أو•القائمين•باالتصال•أو•النخبة•في•المستوى•األولى•
من•حيث•أكثر•األدوات•البحثية•الكيفية•استخدامًا،•يليها•استمارة•تحليل•الخطاب•ثم•المالحظة•

وأخيرًا•دليل•مجموعات•النقاش•ودراسة•الحالة•في•المرتبة•األخيرة•بنسبة•ال•تتعدى•15•%.•

وعلى•مستوى•طبيعة•الدراسة•نجد•عدم•التوازن•في•استخدام•األدوات•الكمية•والكيفية•
•17( والدكتوراه• التوالي(،• على• •3 مقابل• في• تكرار• •55( التحليل• الماجستيرموضع• برسائل•
تكرار•في•مقابل•6•على•التوالي(،•األمر•الذى•يوضح•الغلبة•شبه•التام•للجانب•الكمى•في•مقابل•
الجانب•الكيفى.•واقتصر•ظهور•استخدام•دليل•مجموعات•النقاش•وتحليل•الخطاب•على•البحوث•

المنشورة•في•دوريات•علمية.•

19•دراسة•على•أسلوبين• المسحى•فقد•اعتمدت• المنهج• البيانات•في• وعن•أسلوب•جمع•
معًا•في•مقابل•113•دراسة•فضلت•االعتماد•على•أسلوب•واحد،•وظهرت•المقابالت•الشخصية•
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لتحتل•في•المرتبة•األولى•)67•دراسة(•يليها•استمارات•يملؤها•المجيب•بنفسه•)24•دراسة(،•ثم•
اإلنترنت•في•المرتبة•الثالثة•)13•دراسة(•مع•الوضع•في•االعتبار•أن•21•دراسة•لم•تشتمل•على•

أسلوب•محدد•لجمع•البيانات•الميدانية.•

ولعل•المؤشرات•الكيفية•األساسية•لهذه•المسألة•تتمثل•في•:•
عدم•اختالف•حجم•المبحوثين•بشكل•عام•في•الدراسات•التى•اعتمدت•في•جمع•بياناتها•	•

الميدانية•على•أسلوبين•فأكثر•مقارنة•بتلك•التى•اعتمدت•على•أسلوب•واحد،•األمر•الذى•
يفقد•تلك•الدراسات•أحد•المميزات•األساسية•التى•يمكن•أن•تتمتع•بها•تلك•الدراسات•

من•زيادة•لحجم•العينة.•
على•الرغم•من•تركيز•الدراسات•موضع•التحليل•في•المقام•األول•على•دراسة•اإلنترنت،•	•

نجد•أنها•لم•تلجأ•للوسيلة•ذاتها•كأسلوب•لجمع•البيانات•سوى•بنسبة•14•%•على•الرغم•
إمكانية•الوصول•لعينات•عشوائية•ممثلة•للمجتمع•األمر•الذى•ينعكس•على•زيادة•حجم•
العينة•باقل•وقت•وجهد•ويعزز•فرص•التعميم•والتقدير•لحجم•الظاهرة•أو•تأثيرها•في•

المجتمع.•
اعتماد•جميع•الدراسات•التى•استخدمت•المنهج•التجريبى•على•استمارات•مقننة•يقوم•	•

التجريبية،•في•ظل•غياب•شبه•تام•الستخدام• للمادة• التعرض• المبحوثون•بعد• بملئها•
وسائل•تقنية•أخرى•لتسجيل•استجابات•المبحوثين•سواء•أثناء•أو•بعد•التعرض.•

مواصفات العينة
�سكل رقم )5( : موا�سفات العينة بالدرا�سات مو�سع التحليل 
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•)%•51( احتمالية• الغير• العينات• على• أكبر• بشكل• التحليل• موضع• الــدراســات• اعتمدت•
في• التى•ظهرت• االحتمالية•)41.5•%(• بالعينات• مقارنة• العام-• الجمهور• دراسة• عند• -خاصة•
دراسات•مسح•طالب•الجامعة،•وجاءت•الدراسات•التى•اعتمدت•على•أسلوب•الحصر•الشامل•
الجدير• ومن• والنخبة.• باالتصال• القائم• أساسى•على•مسح• دراسات•ركزت•بشكل• بواقع•ستة•
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بالذكر•أن•رسائل•الماجستير•كانت•أكثر•اعتمادًا•على•العينات•االحتمالية•من•رسائل•الدكتوراه،•
بينما•ظهر•أسلوب•الحصر•الشامل•بشكل•أكبر•في•الدراسات•المنشورة•بدوريات•علمية.

أما•فيما•يتعلق•بمواصفات•فئات•العينة•فقد•جاء•التركيز•األكبر•في•الدراسات•الميدانية•
على•دراسةالجمهور•العام•وطالب•الجامعة•»26•%•لكل•منهما«•يليهم•القائم•باالتصال•)18.5•%(•
فالشباب•بشكل•عام•)15.7•%(،•وظهرت•بعض•الفئات•النوعية•مثل•األطفال•والمرأة•والمصريين•
المغتربين•بالخارج•وذوى•االحتياجات•الخاصة•بنسب•ضئيلة.•وعلى•مستوى•طبيعة•البيئة•فقد•
ظهر•االتجاه•الغالب•على•دراسة•المناطق•الحضرية•المصرية•)92•%(•-معظمها•في•العاصمة-•
إلى• يشير• الذى• األمر• معًا،• والريفية• الحضرية• المناطق• من• كل• درس• فقط• •%•8 مقابل• في•
اإلهمال•شبه•التام•للقطاع•الريفى•على•الرغم•من•أنه•يحتل•55•%•من•إجمالى•سكان•مصر)1(.

•5 بين• يتراوح• باالتصال• القائم• لعينة• الطبيعى• المدى• أن• ظهر• العينة• لحجم• وبالنظر•
و220،•وإن•وصل•أقصاه•بشكل•استنثائى•إلى•500•مبحوث)2(.•أما•الجمهور•العام•فقد•بلغ•المدى•
الطبيعى•من•100•وحتى•530•مبحوث•بمنوال•400•مفردة،•وإن•وصل•العدد•بشكل•استثنائى•إلى•
2352•مبحوث•في•دراسة•واحدة)3(.•أما•حجم•عينة•النخبة•فتراوح•من•100•وحتى•200•وإن•بلغ•

بشكل•استثنائي•540•)4(.•

ومن•المالحظات•الكيفية•الرئيسية•في•هذا•المجال•:•
اعتماد•جميع•الدراسات•التجريبية•على•طالب•الجامعة،•بأعداد•تتراوح•من•100•إلى•	•

العينات• على• الباحث• حصول• سهولة• ضوء• في• تفسيره• يمكن• ما• وهو• مبحوث،• •240

الطالبية•للمشاركة•في•التجربة•داخل•الحرم•الجامعي.
افتقار•معظم•الدراسات•إلى•إظهار•التبرير•العلمي•لحجم•العينة•وكذلك•عدم•تحديد•	•

إلى•عدم•ذكر•أى•معلومات• الذى•سحبت•منه،•إضافة• المجتمع•األصلى• إطار•وحجم•
خاصة•بإجراءات•سحب•العينة•تؤكد•علمية•الخطوات•التى•اتخذها•الباحث.•

ميل•غالبية•الباحثين•إلى•تعميم•النتائج•التى•توصلوا•إليها•دون•الوضع•في•االعتبار•نوع•	•
العينة•المسحوبة،•إذ•أنهم•يؤكدون•التوصل•لنتائج•مطلقة•حتى•إن•تم•االعتماد•باألساس•

على•عينة•غير•احتمالية•ال•تقبل•نتائجها•التعميم.•

رقم•70•-• العدد• والفالح،• األرض• الريف،•سلسلة• فى• الراهنة• واألوضــاع• االجتماعية• الخولى،التركيبة• الخولى•سالم• •)1(
)مركزاألرض•:•القاهرة،•يوليو•2013(.

السعودى،•رسالة•ماجستير•غير• األمن• العامة•في•قطاع• للعالقات• االتصالية• الوظيفة• لبدة،• بن• فيحان•فيصل• سلمان• •)2(
منشورة•)جامعة•القاهرة•:•كلية•اإلعالم،•2008(.

حسان•عمر•بصفر،•دور•االتصال•في•توعية•الجمهور•بأضرار•التدخين•والمخدرات•:•دراسة•ميدانية•لعينة•من•الطلبة• •)3(
الجامعيين•بمدينة•جدة،•مجلة•البحوث•اإلعالمية،•جامعة•األزهر،•العدد•27،•يناير•2007.•

عبير•إبراهيم•محمد•عزى،•وسائل•اإلعالم•التقليدية•والجديدة•والمجال•العام•:•دراسة•تطبيقية•على•قضايا•الحريات،• •)4(
رسالة•ماجستير•غير•منشورة•)جامعة•القاهرة•:•كلية•اإلعالم،•2009(.
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41•%•من•الدراسات•الميدانية•لم•تحدد•المدى•الزمنى•للتطبيق،•أما•بقية•النسبة•فقد•	•

تراوح•المدى•الزمنى•من•شهر•لشهرين،•ولم•تظهر•الدراسات•الممتدة•لعام•فأكثر•سوى•
في•دراسة•ماجستير•وأخرى•دكتوراه،•األمر•الذى•يشير•الفتقاد•نوعية•الدراسات•التى•
تعتمد•على•قياس•الظاهرة•عبر•مراحل•زمنية•مختلفة،•ورصد•التأثيرات•والتغيرات.•

وسائل الضبط املنهجي
الجدول رقم )4( : و�سائل ال�سبط المنهجى بالدرا�سات مو�سع التحليل 

االجمالي
اجراءات•الثبات اجراءات•الصدق تعريفات•اجرائية الوسيلة

االستخدام
بحوث•
دوريات

دكتوراه ماجستير بحوث•
دوريات

دكتوراه ماجستير بحوث•
دوريات

دكتوراه ماجستير

248
%•37

•48
%•49

7
%•59

24
%•80

59
%•60

•12
%•100

27
%•90

41
•%•42

•8
%•67

22
%•73

استخدم

420
%•63

•50
%•51

5
%•41

•6
%•20

39
%•40

0
•3
%•10

57
%•58

•4
%•33

•8
%•27

لم•يستخدم

668
%•100

•98
%•100

12
%•100

30
%•100

98
%•100

12
%•100

30
%•100

•98
%•100

•12
%•100

30
%•100

االجمالي

منهجي• وسائل•ضبط• التحليل•الستخدام• موضع• الدراسات• من• العظمى• الغالبية• مالت•
•%•24 اللجوء•لمحكمين•وخبراء،• اجــراءات•الصدق•)65•%• مختلفة،•تركز•معظمها•في•تطبيق•
دراسة•قبلية•استطالعية،•11•%•تدريب•الباحثين•والصدق•الداخلى•ألداة•جمع•البيانات(،•وكذلك•
اجراءات•الثبات•)80•%•اختبار•بعدي،•16•%•الثبات•بين•المرمزين،•4•%•ثبات•المقاييس(،•مع•
اإلشارة•إلى•الخلو•التام•لنحو•ثلث•رسائل•الدكتوراه•من•اجراءت•الثبات•ونصف•بحوث•الدوريات•

موضع•التحليل•من•التعريفات•االجرائية.•وتشير•المالحظات•الكيفية•إلى•ما•يلي•:•
عدم•وجود•عدد•ثابت•من•المحكمين•للجوء•لتحكيم•االستمارة،•إذ•يقتصر•العدد•في•	•

بعض•األحيان•على•ثالث•محكمين،•وفى•بعض•األحيان•األخرى•يصل•العدد•إلى•15،•
كما•أن•معظمهم•يعود•باألساس•إلى•حقل•اإلعالم،•على•الرغم•من•أن•بعض•الدراسات•
اللجوء• ضــرورة• يستلزم• مما• االجتماع• أو• النفس• علم• من• مستقاه• مقاييس• تستخدم•

لخبراء•في•مجاالت•مختلفة.•
عدم•توضيح•نحو•82•%•من•الدراسات•نوع•التعديالت•التى•تم•اجراؤها•على•األداة•موضع•	•

التحكيم،•أو•نسبة•االتفاق•بين•المحكمين.
افتقار•بعض•الدراسات•إلى•ذكر•أسماء•المحكمين،•أو•مواقعهم•الوظيفية.	•
عدم•االتفاق•على•نسبة•محددة•إلجراء•الدراسة•القبلية•والبعدية،•إذ•تراوحت•بين•5••%•	•

و25 %.•
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الدراسات السابقة
�سكل رقم )7( :  �سكل رقم )6(   

مدى االعتماد على درا�سات �سابقة مدى االعتماد على درا�سات �سابقة   
باللغة االنجليزية باللغة العربية   

السابقة• الدراسات• من• لعدد• الرجوع• على• التحليل• موضع• الدراسات• معظم• اعتمدت•
المرتبطة•بالمجال•البحثى•للدراسة•والموضوع،•وجاءت•نسبة•االعتماد•على•الدراسات•األجنبية•
أعلى•من•مثيالتها•العربية•)91.5•%•في•مقابل•82•%(•بمتوسط•حسابى•يبلغ•17•دراسة•أجنبية•

في•مقابل•11•دراسة•عربية.

وقد•حازت•المدرسة•األمريكية•على•النصيب•األكبر•من•الدراسات•األجنبية،•مما•يفسر•
تبعية•المدرسة•اإلعالمية•العربية•للدراسات•األمريكية،•ومحدودية•قدرتها•اآلنية•على•االستفادة•
من•مدارس•أوربية•وآسيوية•أخرى•تثرى•البحوث•العربية•وتضيف•أبعادًا•جديدة•يمكن•أن•تساهم•

بشكل•كبير•في•تعميق•الحقل•اإلعالمي•العربى•في•مجال•الدراسات•األكاديمية.•

وعلى•الرغم•من•ضخامة•األعداد•التى•رصدتها•الدراسات•موضع•التحليل•)والذى•وصل•
البحوث•موضع• أنه•نحو•45•%•من• إال• إلى•62•دراســة•عربية•و112•دراســة•أجنبية•(• لذروته•
التحليل•لم•تستطع•تحديد•أوجه•االستفادة•من•الرجوع•لتلك•الدراسات•سواء•بشكل•مباشر•أو•

غير•مباشر،•األمر•الذى•يجعلها•خاضعة•للرصد•دون•التحليل•والربط•واالستنتاج.•

مستوى التحليل االحصائي للبيانات
وجود• تختبر• التى• االحصائية• األساليب• على• األكبر• االعتماد• إلى• الدراسة• نتائج• تشير•
عالقة•بين•المتغيرات•مقارنة•بالمستوى•الوصفي•االحصائي•)57•%•في•مقابل•43•%(،•وجاءت•
التكرارات•والنسب•المئوية•لتمثل•48.5•%•من•إجمالى•فئة•االحصاءات•الوصفية•المستخدمة،•

يليها•على•التوالي•المتوسط•الحسابي•بنسبة•31•%،•االنحراف•المعياري•بنسبة•16•%.•

أما•على•مستوى•اختيار•العالقات•بين•متغيرات•الدراسة•فقد•كانت•كا2•هى•األكثر•شيوعًا•
بنسبة•20•%،•واستخدمت•11•%•من•الدراسات•معامل•التوافق•و5•%•فاى•للحكم•على•شدة•االرتباط•
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بين•المتغيرات.•ولرصد•االختالف•بين•المتوسطات•استخدمت•17•%•من•الدراسات•اختبار•ت،•
LSD•لتحديد•مصدر• البعدية• التباين•بنسبة•13.5•%•واالختبارات• بينما•تم•استخدام•اختبار•
التباين•بين•المجموعات•بنسبة•4•%،•أما•بالنسبة•لمعامالت•االرتباط•فقد•ظهر•استخدام•معامل•

بيرسون•في•9•%،•ومعامل•سبيرمان•بنسبة•5•%.

لكل• التحليل•قد•خلت•بشكل•كامل•من•استخدام• الدراسات•موضع• أن• بالذكر• والجدير•
من•المتوسط•والمنوال•كمقاييس•للنزعة•المركزية،•كما•قل•استخدام•مقاييس•جاما•وكاندال•
تاوبي•وسي•نظرًا•لالعتماد•المنخفض•في•الدراسات•على•البيانات•الترتيبية•والمسافية•مقارنة•

بالبيانات•االسمية.•

ومن•ناحية•أخرى•اكتفت•معظم•الدراسات•باالعتماد•على•اختبار•التباين•أحادى•االتجاه•
وتضاءل•ظهور•المقاييس•االحصائية•األخرى•لمعالجة•البيانات•مثل•التحليل•العاملى•أو•اختبارات•

المقارنات•المتعددة•كاختبار•شيفيه•وتوكى.•

املراجع
أواًل - الكتب 

�سكل رقم )9( �سكل رقم )8(   
مدى االعتماد على الكتب االأجنبية  مدى االعتماد على الكتب العربية    

أشارت•النتائج•إلى•خلو•20•دراسة•من•أي•كتاب•باللغة•العربية•)14.3•%(،•و18•دراسة•
من•أى•كتاب•باللغة•اإلنجليزية•)12.9•%(،•وجاء•اعتماد•الدراسات•على•الكتب•العربية•بشكل•
أكبر•من•الكتب•األجنبية،•حيث•بلغ•المتوسط•الحسابي•لألولى•14•والثانية•12•بلغ•ذروته•214•
كتاب•باللغة•العربية•في•مقابل•106•كتاب•باللغة•اإلنجليزية،•وبلغ•المنوال•لكل•منهما•4•كتب•
انجليزية•وكتاب•واحد•بالعربية•)14•تكرار•و16•تكرار•على•التوالي(.•وهو•أمر•يمكن•تفسيره•في•

ضوء•ارتفاع•أسعار•الكتب•األجنبية•وعدم•توافرها•في•مختلف•األماكن.
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ثانًيا – رسائل املاجستري والدكتوراه
�سكل رقم )11( �سكل رقم )10(   

مدى االعتماد على الر�سائل االأجنبية  مدى االعتماد على الر�سائل العربية 

انخفض•االعتماد•بشكل•عام•على•رسائل•الماجستير•والدكتوراه،•إذ•جاءت•نصف•الدراسات•
لتخلو•تمامًا•من•اإلشارة•ألى•مرجع•ماجستير•أو•دكتوراه•باللغة•اإلنجليزية•)71•دراسة•بنسبة•
51•%(،•ونحو•40•دراسة•خالية•من•الرسائل•باللغة•العربية•)29•%(.•وبلغ•المتوسط•الحسابى•
لمراجع•الرسائل•باللغة•العربية•7•رسائل•في•مقابل•4•باللغة•اإلنجليزية،•بلغت•أقصاها•167•
رسالة•باللغة•العربية•و53•رسالة•باللغة•اإلنجليزية،•وبلغ•المنوال•لكل•منهما•رسالة•واحدة•)17•

تكرار•للرسائل•العربية•و15•تكرار•للرسائل•االنجليزية(.•

ثالًثا – حبوث منشورة يف دوريات علمية
�سكل رقم )13( �سكل رقم )12(   

مدى االعتماد على الدوريات االأجنبية  مدى االعتماد على الدوريات العربية    

•

كمرجع• علمية• ــات• دوري في• المنشورة• البحوث• على• عــام• بشكل• االعتماد• معدل• ارتفع•
البحوث• من• فقط• دراســة• •11 خلت• إذ• االنجليزية،• باللغة• خاصة• التحليل• موضع• للدراسات•
باللغة• البحوث• من• خالية• دراسة• مقابل•21• في• •،)%•7.9 بنسبة• اإلنجليزية• باللغة• المنشورة•
العربية•11•في•مقابل•29• باللغة• البحوث• لمراجع• الحسابى• المتوسط• وبلغ• العربية•)15•%(.•
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باللغة•اإلنجليزية،•بلغت•أقصاها•77•بحث•باللغة•العربية•و206•بحث•باللغة•اإلنجليزية،•وبلغ•
المنوال•لكل•منهما•بحثان•باللغة•العربية•و12•بحث•باللغة•االنجليزية•و)12•تكرار•و9•تكرارات•
اإلنجليزية•على• باللغة• المنشورة• البحوث• توافر• إلى• باألساس• يعود• ولعل•ذلك• التوالى(.• على•
افتقار• مقابل• في• عليها،• الحصول• إمكانية• يسهل• الذى• البيانات•األمر• قواعد• في• اإلنترنت•

البحوث•العربية•للتواجد•الكاف•في•القواعد•البحثية.•

املراجع الورقية والرقمية
�سكل رقم )15( �سكل رقم )14(   

مدى االعتماد على مراجع رقمية مدى االعتماد على مراجع ورقية   

على• الرقمية• بالمراجع• مقارنة• الورقية• المراجع• على• عام• بشكل• االعتماد• معدل• ارتفع•
الورقية•61•في•مقابل•25•لمراجع•اإلنترنت،• المتوسط•الحسابى•للمراجع• بلغ• اإلنترنت،•إذ•
بلغت•أقصاها•546•مرجع•ورقى•و196•مرجع•رقمى،•وبلغ•المنوال•لكل•منهما•4•مراجع•على•
اإلنترنت•و20•مرجع•ورقي•)12•تكرار•و5•تكرارات•على•التوالي(.•وجاءت•المالحظة•األساسية•
لتشير•لتنامى•معدل•االعتماد•على•المراجع•الرقمية•عبر•سنوات•التحليل•إذ•بدأت•بـ•4•مراجع•
عام•2001•لتصل•إلى•25•مرجع•عام•2010•ومن•المتوقع•ازدياد•تنامي•االتجاه•لالعتماد•على•

المراجع•الرقمية•في•ظل•تحسن•وانتشار•اإلنترنت•وتوفير•خدماته•بأسعار•زهيدة.•

نتائج الدراسات
اإلعالم• وسائل• مجال• في• المصرية• اإلعالمية• للدراسات• الكيفى• التحليل• نتائج• تشير•
الجديدة•بالقرن•21•الى•ان•الباحثين•قدموا•نتائج•لدراستهم•في•ثالثة•محاور•رئيسية•تتمثل•

في•:
اوال•:•استخدامات•االنترنت•
ثانيا•:•تأثيرات•االنترنت•

ثالثا•:•اخالقيات•وتشريعات•االنترنت•
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أوال استخدامات االنترنت
لالنترنيت• المتنوعة• باالستخدامات• اهتمت• التى• الدراسات• برصد• المحور• هذا• يهتم•
والمراهقين• باستخدامات•االطفال• الدراسات• الجمهور•وقد•اهتمت• من•قبل•مختلف•أصناف•
والشباب•من•طالب•الجامعة•ومن•خارجها•والصفوة•والجمهور•العام•والتصنيف•النوعى•للجمهور•

والحكومة•وتتمثل•نتائج•هذا•المحور•في•اآلتي•:•

الدراسات اخلاصة باستخدامات االطفال لالنترنت 
ابرزت•نتائج•الدراسات•الخاصة•باستخدامات•االطفال•لالنترنيت•ان•مواقع•االلعاب•هى•
االكثر•استخداما•يوميا•بين•اطفال•العينة•تليها•المواقع•الفنية•ثم•الرياضية•ثم•مواقع•افالم•
الكرتون•ثم•المواقع•الدينية•في•المرتبة•الخامسة•ثم•مواقع•االفالم،•مواقع•مجالت•االطفال،•
المواقع•االدبية•في•المرتبة•الثامنة•التعليمية•فالعلمية•واالجتماعية•واخيرا•االخبارية•كما•جاء•
ثم• والترفيه• التسلية• في• متمثلة• ونفعية• طقوسية• بدوافع• االنترنت• لشبكة• االطفال• استخدام•
مراسلة•االصدقاء•ثم•الحصول•على•المعلومات•بسرعة•ثم•البحث•عن•المعلومات،•ثم•التعرف•
على•اصدقاء•جدد،•ثم•اكتساب•خبرات•اتصالية•حديثة،•ثم•تبادل•المعلومات•مع•اآلخرين،•ثم•

التعليم•والتثقيف•ثم•قضاء•وقت•الفراغ•واخيرا•تنمية•اللغة)1(.

ثم• المعرفية• واالستخدامات• والترفيه،• كالتسلية• الهروبية• الحاجات• الشباع• وبالنسبة•
االجتماعية•وان•معدالت•استخدام•االنترنت•فيما•يتعلق•بالنوع•جاء•الذكور•اكثر•استخداما•لها•
من•االناث•كما•ارتفع•معدل•االستخدام•وفقا•لزيادة•المستوى•االجتماعي•االقتصادى•لالسرة•
وجاء•ميل•المراهقين•أكبر•من•االطفال•فيما•يتعلق•باللتحدث•بشان•استخدامهم•لالنترنت•لمن•

هم•مقاربين•لهم•في•السن•من•االصدقاء•واالخوة•وزمالء•الدراسة)2(.

الدراسات اخلاصة باستخدام املراهقني لالنترنت
تتميز•استخدامات•المراهقين•لالنترنيت•بانهم•يفضلون•للحصول•على•المعلومات•المواقع•
المحلية•ثم•المواقع•العربية•ثم•االجنبية•وأسباب•التفضيل•أنها•تقدم•معلومات•جيدة•وحديثة•
حول•البلد•ثم•معلومات•حديثة•حول•الحدث،•وتقدم•معلومات•صادقة•وصريحة•وكاملة•وتسمح•

بالمشاركة•بآرائي•في•الحدث،•تقدم•معلومات•غير•مسموح•بها•في•المحيط•المحلي)3(.

عربى•عبد•العزيز•الطوخي•)2002(،•دوافع•استخدام•األطفال•لشبكة•األنترنت•واألشباعات•المتحققة،•المجلة•المصرية• •)1(
لبحوث•الرأى•العام،•جامعة•القاهرة،•كلية•العالم،•المجلد•الثالث،•العدد•الرابع•،)أكتوبر-ديسمبر•(•ص•ص•162-

•206
•صفا•فوزى•عبد•اهلل•)2003(،•عالقة•الطفل•المصري•االتصال•االلكترونية•دراسة•على•عينة•من•اطفال•الريف•والحضر• •)2(

12-18•سنة،•رسالة•ماحستير•غير•منشورة•كلية•االعالم•جامعة•القاهرة•
والعربية• المحلية• بالقضايا• المعرفة• في• األعالم• وسائل• على• السعوديين• المراهقين• أعتماد• •،)2007( النمر• اميرة• • •)3(
والدولية•:دراسة•مقارنة•بين•وسائل•التقليدية•والحديثة،•المجلة•المصرية•لبحوث•الرأى•العام،•جامعة•القاهرة،•كلية•

األعالم،•المجلد•الثامن،•العدد•الرابع•)أكتوبر•–ديسمبر•(ص•ص•231-235
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الدراسات اخلاصة بالشباب لالنترنت
الطالب• من• غالبية• ان• لالنترنت• الشباب• باستخدامات• الخاصة• الدراسات• توصلت•
المستويات• بين• استخداماته• في• فــروق• توجد• وال• متوسط• بمعدل• االنترنت• يستخدمون•
االجتماعية•واالقتصادية•المختلفة.•والذكور•اكثر•استخداما•من•االناث•ورصدت•الدراسات•
زيادة•اعتماد•الشباب•على•االنترنت•في•الحصول•على•المعلومات•السياسية•)1(،•كما•ارتفعت•

نسبة•من•يعتمدون•على•االنترنت•من•الشباب•الجامعي•في•متابعة•احداث•11•سبتمبر•

وفى•مقارنة•بين•استخدام•االنترنت•كوسيلة•حديثة•واالساليب•التقليدية•اثبتت•الدراسات•
ان•االنترنت•اثرت•سلبا•على•نسبة•متابعة•الشباب•للوسائل•االعالمية•التقليدية•

الكترونية• رسائل• ارسال• االنترنت•حاز• لشبكة• الجامعة• استخدام•شباب• وعن•طبيعة•
والحصول•على•االخبار•على•المرتبة•االولى،•واثرت•طبيعة•الدراسة•على•تفضيالت•المواقع•
كما•اجمع•المبحوثون•على•انهم•يقومون•بعدد•من•السلوكيات•العملية•المشتركة•تتمثل•فى،•
نقل•ملفات•وتحميل•البرامج،•التسلية•وتمضية•الوقت،•تحميل•أغان•وأفالم،•التعرف•على•

التكنولوجيا•الجديدة،•ممارسة•العاب•تفاعلية•)2(•

واهم•المواقع•العربية•التى•يفضلها•الشباب•الجامعي•هي•MBC•-•روتانا•ART•-•ثم•
 BBC -•القنوات•المصرية•بينما•كانت•اهم•المواقع•االجنبية•التى•يفضلها•الشباب•هى•مواقع

.SHOW TIME•ثم•FOX news - EURO NEWS•،راديو•سوا-•قناة•الحرة•-CNN

يعتمد• حين• في• االزمــات• اثناء• دائما• العربية• المواقع• على• الشباب• غالبية• ويعتمد•
بعضهم•على•المواقع•االجنبية•اثناء•االزمات•وتتصدر•االنترنت•والقنوات•التليفزيونية•العربية•
حول• المعلومات• الجامعي• الشباب• منها• يستمد• التى• المصادر• قائمة• المصرية• والصحف•

االحداث•ونسبة•محدودة•من•الطالب•اليستخدمونها•بصفة•منتظمة)3(.

ويستخدم•الشباب•من•غير•طالب•الجامعات•االنترنت•للحصول•على•المعلومات•تجاه•
للحوار• ساحات• وتتيح• االسرع• الوسيلة• النها• االحــداث• ولمواكبة• المختلفة• المجتمع• قضايا•

والمنتديات)4(.

الجامعات• طالب• لدى• السياسي• الةعى• بدرجة• وعالقته• »االنترنت«• التفاعلى• االتصال• تكنولوجيا• •-)2003( جنيد• حنان• • •)1(
المصرية،•دراسة•ميدانية•على•طالب•الجامعات•الخاصة•المصرية،•المجلة•المصرية•لبحوث•االعالم•العدد•18•،يناير•–

مارس•
•هبة•شاهين•)2006(•،اعتماد•الشباب•الجامعي•على•المواقع•االذاعية•والتليفزيونية•االلكترونية•للحصول•على•المعلومات• •)2(
السياسية،•المجلة•المصرية•لبحوث•الراى•العام•،جامعة•القاهرة،•كلية•االعالم،•المجلد•السابع،•العدد•األول،•)يناير•

–يونيو(•ص•ص•245-181
الليبية•نحو•شبكة•االنترنت،•مجلة•المصرية•لبحوث•الراى• •محمود•احمد•مزيد)2005(•،اتجاهات•شباب•الجامعات• •)3(

العام،•)كلية•االعالم•،جامعة•القاهرة•(،•العدد•24،•يناير•–يونيو2005•
•سهير•عثمان•عبد•الحليم•)2006(،•عالقة•تعرض•الشباب•للصحافة•المطبوعة•وااللكترونيةة•باتجاهاتهم•نحو•ظاهرة• •)4(

االرهاب•،دراسة•ميدانية•تحليلية•ن•رسلة•ماجستير•غير•منشورة،•جامعة•القاهرة•،كلية•االعالم•
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الدراسات اخلاصة باستخدامات اجلمهور العام
أشارت•الدراسات•الخاصة•باستخدامات•الجمهور•العام•لالنترنت•الى•ان•نصف•العينة•
يستخدمون•االنترنت•بشكل•يومي•تالهم•من•يستخدمونها•اكثر•من•مرة•اسبوعيا.•في•الدردشة•
الشبكة• تمثلت•في•سقوط• الفيديو،•عوائق•االستخدام• االراء•ثم•مشاهدة•بعض•مواد• وتبادل•

احيانا•وعدم•اجادة•اللغة•االجنبية)1(.

كما•تزايد•االعتماد•على•االنترنت•كمصدر•اول•للمعلومات•وبنسبة•مرتفعة•اذا•ما•قورنت•
كمصدر• واالنترنت• الصحف• وتفوقت• •.1993 عــام• منذ• مصر• في• القصير• االنترنت• بعمر•
للمعلومات•بالنسبة•لمستخدمى•االنترنت•من•الجمهور•العام•في•حين•جاء•التليفزيون•كمصدر•

اولى•للمعلومات•لغير•مستخدمى•االنترنت)2(.

والجمهور•العام•يستخدم•مواقع•اسالم•اون•الين•واخوان•اون•الين•ودليل•الشيعة•للحصول•
على•اخبار•العالم•االسالمى•ثم•الفتاوى•ثم•االستماع•ومشاهدة•الخطب•والدروس•الدينية)3(.

ودوافع•استخدام•الجمهور•العام•لمواقع•الصحافة•االلكترونية•هى•الحصول•على•المعلومات•
واالخبار،•والفورية•في•متابعة•االحداث•وان•المبحوثين•يفضلون•متابعة•الصحف•االلكترونية•
االجنبية•عن•المصرية•والعربية•ويتزايد•استخدمهم•لها•اثناء•االزمات•وان•الذكور•من•سن•31-

50•ذوى•المستويات•االقتصادية•والتعليمية•المرتفعة•اكثر•استخداما•لهذه•الصحف)4(.

الدراسات اخلاصة باستخدام الصفوة لالنترنت 
رصدت•الدراسات•ان•الصفوة•يستخدمون•االنترنت•للحصول•على•المعلومات•المتخصصة،•
االطالع•على•بعض•وسائل•االعالم•واستخدام•البريد•االلكتروني•واالتصال•باالخرين•والتعرف•

على•االحداث•السياسية•ثم•التعرف•على•افكار•ومعلومات•جديدة.•

السياسي• ثم• العلمي• المضمون• هى• متابعتها• على• الصفوة• يحرص• التى• والمضامين•
والثقافى•ثم•المضمون•الديني.•

ويفضلون•مواقع•الصحف•العربية•واالجنبية•تليها•مواقع•محطات•الراديو•والتليفزيون•على•
االنترنت•وغالبية•الصفوة•المبحوثة•اكدوا•انه•ال•يمكنهم•االستغناء•عن•وسائل•االعالم•التقليدية•

•جمال•عبد•العظيم•)2006(،•المتغيرات•المؤثرة•في•معدالت•استخدامات•االنترنت•في•مملكة•البحرين•:دراسة•ميدانية• •)1(
في•اطار•نموذج•االستخدامات•واالشباعات،•العدد•السادس•والعشرون•،)يناير•–مارس(ص•ص•126-67

رسالة• بالمعلومات.«• المصري• الجمهور• امداد• في• والتليفزيون• والراديو• االنترنت• ،دور• عبير•محمد•حمدى•)2001(• • •)2(
ماجستير•غير•منشورة:•كلية•االعالم•،جامعة•القاهرة•

•زينب•محمد•حامد•)2007(•،صورة•االسالم•كما•تعرضها•المواقع•العربية•على•شبكة•االنترنت،•رسالة•ماجستير•غير• •)3(
منشورة•،كلية•االعالم•،جامعة•القاهرة•

•مها•عبد•المجيد•صالح)2004(،•استخدامات•الجمهور•المصري•للصحف•اليومية•االلكترونية•على•شبكة•االنترنت،• •)4(
دراسة•تحليلية•وميدانية،•رسالة•ماجستير•غير•منشورة،•كلية•االعالم•،جامعة•القاهرة•
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العتمادهم•عليها•ولم•يؤثر•استخداهم•لوسائل•االعالم•االلكترونية•سلبا•على•وسائل•االعالم•
التقليدية.

وأبرز•المواقع•االلكترونية•التى•يتابعها•الصفوة•هى•موقع•الجزيرة•يليه•العربية•ثم•موقع•
جريدة•القدس•العربية•ثم•صحيفة•الشرق•االوسط)1(.

أما•النخبة•من•العلميين•فان•االنترنت•والتليفزيون•يحتالن•مكان•الصدارة•بين•الوسائل•
التى•تحظى•بافضل•معدالت•التعرض)2(.

و- الدراسات اخلاصة باالستخدامات النوعية لالنترنت
اتفقت•الدراسات•الخاصة•بطبيعة•التصنيف•القائم•على•النوع•للجمهور•المتابع•لالنترنيت•
وابرزت•دراسة•خاصة•باستخدامات• الذكور•بصفة•عامة•هم•االكثر•استخداما•لالنترنيت• ان•
المراة•العربية•لالنترنيت•ان•المصريات•هن•االكثر•استخداما•لالنترنت•من•السوريات،•وجاءت•
االنترنت•في•المرتبة•الثانية•بعد•التليفزيون•من•حيث•تفضيالتهن•وانهن•يستخدمن•االنترنت•
لالطالع•على•المواقع•المتخصصة•في•مجال•التخصص•ثم•االخبار•ثم•البريد•االلكتروني•في•
والطفل• المراة• مواقع• ثم• والترفيه• االلعاب• مواقع• تليها• االخبار• مواقع• وتآتي• الثالثة.• المرتبة•

ضمن•تفضيال•الطالبات)3(.

ز- الدراسات اخلاصة باالستخدامات احلكومية لشبكة االنترنت 
بتقييم• الباحثين• اهتمام• الثالثة• االلفية• في• االول• العقد• من• الثاني• النصف• في• تزايد•
مثل• التقليدية• الحكومية• الخدمات• منظومة• في• االنترنت• شبكة• العربية• الحكومات• تضمين•
الخاصة• االخبار• ونشر• القوانيين• على• والتعرف• الحكومية• والمعامالت• التراخيص• استخراج•
بنشاط•الجهة•الحكومية•وبرز•مصطلح•الحكومة•االلكترونية•في•الدراسات•االعالمية•كرادف•

الستخدام•االنترنيت•في•االداء•الحكومي)4(.

لبحوث• المصرية• المجلة• االنترنت،• واستخدام• االلى• بالحاسب• الصفوةة• )2006(،عالقة• الجواد• عبد• احمد• خالد• • •)1(
األعالم،•جامعة•القاهرة•،كلية•األعالم،•العدد•السادس•والعشرون،•يناير•–مارس،•ص•ص•240-187

•عثمان•فكرى•عبد•الباقى•،استخدامات•النخبة•المصرية•لوسائل•االتصال«،•رسالة•ماجستير•غير•منشورة.•كلية•االعالم• •)2(
:جامعة•القاهرة•

دراسة• المتحققة،• واالشباعات• االنترنت• لشبكة• وسوريا• مصر• في• الجامعة• طالبات• ،استخدام• عبود• اسماعيل• ريم• • •)3(
مقارنة،•رسالة•رسالة•ماجستير•غير•منشورة.•)القاهرة•:•كلية•االعالم•:جامعة•القاهرة(•،

الذهنية• الصورة• تشكيل• في• العامة• العالقات• دور• •،)2006( سليمان• اهلل• رحمة• شريفة• •: راجــع• المثال• سبيل• على• • •)4(
للمؤسسات•الحكومية•من•منظور•الخدمة•االلكترونية•)دراسة•حالة•على•امارة•دبى•(،•رسالة•ماجستير•غير•منشورة•كلية•

االعالم•جامعة•القاهرة•
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ثانيا : تاثريات االنترنت
تاثيرات•االنترنت•في•المجاالت•السياسية•واالقتصادية• الثاني• رصدت•دراسات•المحور•

واالجتماعية•واالعالمية•وجاءت•نتائجها•كاآلتي•:•

أ- تاثريات االنترنت يف املجال السياسي
رصدت•الدراسات•صور•تبادل•الحوار•الحر•للمعلومات•واالراء•واالفكار•العربية•واالسالمية•
التى• الموضوعات• مقدم• في• السياسية• ثم• الدينية• القضايا• ان• الى• وخلصت• االنترنت• عبر•
يتناولها•المتعاملون•مع•مواقع•الحوار•العربى•كما•وجدت•ان•مراقبي•مواقع•الحوار•ال•يطبقون•
المعايير•المتبعة•في•التعامل•مع•االراء•بالحذف•والتعديل•بشكل•موضوعي)1(.•وقضايا•المجتمع•
كما•تعكسها•المدونات•المصرية•على•االنترنت•تتصدرها•القضايا•السياسية•مما•يشير•بوضوح•
انتهاكات• القضايا• هذه• راس• على• وان• سياسي• حــراك• من• المصري• الشارع• في• يحدث• لما•
بملفات• فاهتمت• الدينة• القضايا• اما• واالمن• المدنية• والحقوق• التعبير• وحرية• االنسان• حقوق•
المسلمين•واالقباط)2(.•ومواقع•االنترنت•تبايت•مواقفها•تجاه•عملية•االصالح•السياسي•ما•بين•
مؤيد•ومعارض•لهذه•العملية•وذلك•في•اطار•هوية•كل•موقع•وسياسته•االعالمية•ووجهات•نظر•
ومواقف•من•يقفون•وراى•الموقع•والبيئة•السياسية•والثقافية•واالجتماعية•التى•يعمل•في•ظلها)3(.•
وتزايد•اهمية•االنترنت•كمصدر•رئيسى•للمعلومات•السياسية•لطالب•الجامعات•الخاصة•نتيجة•
توافر•خاصية•استدعاء•المعلومات•في•اي•وقت•وتوافر•التحليالت•المتعمقة•للمعلومات•والتفاعل•

مع•االحداث•السياسية•بالراى•والفورية•في•نقل•االخبار)4(.

لضعف• العربى• العالم• في• الجماهيرى• االنتشار• مرحلة• إلــى• المدونات• وصــول• وعــدم•
وسياسية• الراى• عن• التعبير• من• الخوف• ثقافة• سياسية• واستمرار• عربيا• االنترنت• استخدام•
المجتمعات• المدونات•في• انتشار• المدونيين•وعدم• الحكومات•مع• تتبعها•بعض• التى• الترهيب•

العربية•يعبر•عن•ضعف•الحريات•العامة•المتاحة•أمام•االقليات)5(.

وان•الخطاب•االصالحي•السياسي•داخل•ساحات•النقاش•على•المواقع•االذاعية•والتليفزيونية•
بشبكة•االنترنت•يفتقد•الحجج•والبراهين•مما•افقده•سمة•الموضوعية•وان•المشاركين•ركزوا•

•عصام•نصر،•حدود•حرية•الراى•في•ساحات•الحوار•العربى•عبر•االنترنت• •)1(
•محمد•محمود•المرسى•–قضايا•المجتمع•كما•تعكسها•المدونات•المصرية•على•االنترنت•–•المجلة•المصرية•لبحوث•الراى• •)2(

العام•–•المجلد•العاشر•–•العدد•الثاني•–يولي-ديسمبر•2010
•عبد•اهلل•محمد•ابو•راس•)2007(،•معالجة•مواقع•االنترنت•االخبارية•العربية•لعملية•االصالح•السياسي•في•المملكة• •)3(

العربية•السعودية،•رسالة•ماجستير•غير•منشورة،•كلية•االعالم•جامعة•القاهرة•
•حنان•جنيد،•تكنولوجيا•االتصال•التفاعلى•االنترنت•وعالقته•بدرجة•الوعلى•السياسي•لدى•طالب•الجامعات•المصرية،• •)4(
دراسة•ميدانية•على•طالب•الجامعات•الخاصة•المصرية،•المجلة•المصرية•لبحوث•االعالم،•العدد•18،يناير•–مارس•

•2003
•حسنى•محمد•نصر)2007(،•المدونات•االلكترونية•ودعم•التعبير•عن•التعددية•في•العالم•العربى،•المجلة•المصرية• •)5(

لبحوث•الراى•العام•)جامعة•القاهرة•،كلية•االعالم•(•المجلد•الثامن•–العدد•الثالث•يوليو-سبتمبر•صص46-1
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على•الدفاع•عن•وجهات•النظر•الشخصية،•وانهم•لم•يهتموا•بالرد•على•الرسائل•التى•برزت•على•
ساحة•الحوار•اال•في•حدود•ضيقة•مما•يشير•الى•افتقاد•الخطاب•الى•سمة•التفاعلية)1(.

تطبيق• في• واستخدمه• االنتخابات• في• االترنيت• دور• برصد• الدراسات• بعض• واهتمت•
تطبيق• في• تميزا• اكثر• اوباما• حملة• وكانت• والحوار• االعــالم• خاصة• االتصال• استيراتيجيات•
من• عدد• اكبر• تجنيد• في• مميزا• دورا• لالنترنت• وكــان• االجماع.• وبناء• االقناع• استيراتجتي•

المتطوعين•لحملته)2(.

ب- تاثريات االنترنت يف املجال االقتصادي 
وأكدت• التسويق• في• وبخاصة• لالنترنت• االقتصادي• بالدور• الدراسات• من• قلة• اهتمت•
النتائج•االتكامل•بين•االنترنت•والوسائل•التقليدية•لتحقيق•االهداف•التسويقية•بفاعلية،•يآتي•
الشركات• تستخدم• كما• الشركات،• بين• التسويقية• االشكال• مقدمة• في• االلكتروني• البريد•
استخدامها•الساليب• ويقل• االنترنت• والشريط•االعالني•عبر• والتخفيضات• الخاصة• العروض•

تسويقية•اخرى•مثل•المجموعات•االخبارية•ورعاية•االحداث•الخاصة.

وتساعد•االمكانيات•الهائلة•لالنترنت•المتمثلة•في•الصوت•والصورة•والنص•الفائق•والفيديو•
مع• التفاعل• للجمهور• يمكن• كما• للجمهور،• المقدمة• المعلومات• وتبسيط• تسهيل• امكانية• على•

المعلومات•التى•تقدمها•في•نفس•لحظة•عرضها•)3(•

ج- تاثريات االنترنت يف املجال االجتماعي 
أبرزت•الدراسات•التاثير•االجتماعي•لالنترنت•في•االثار•النفسية•واالجتماعية•ونمو•ظاهرة•
االلكتروني• البريد• بكثافة• استخدم• المصري• الجمهور• وان• بالسيطرة..• واالحساس• االغتراب•

وكانوا•يتحدثون•مع•اآلخرين•حول•تجاربهم•المكتسبة•من•استخدامهم•لالنترنت•)4(•

وان•ثقافة•المجتمع•تؤثر•على•استخدامات•الشباب•الجامعي•لالنترنت•فيما•يتعلق•بنظرة•
على• تؤثر• التى• المهمة• المتغيرات• من• النوع• وان• بينهما• والعالقة• والذكور• لالناث• المجتمع•
وقضاء• والترفيه• التسلية• وان• االجتماعية• وتاثيراتها• لالنترنت• الجامعي• الشباب• استخدامات•

•ماهيناز•رمزى،•بنية•اطروحات•خطاب•االصالح•السياسي•داخل•ساحات•النقاش•على•المواقع•االذاعية•والتليفزيونية• •)1(
بشبكة•االنترنت،•المجلة•المصرية•لبحوث•الراى•العام•)جامعة•القاهرة•،كلية•االعالم•(المجلد•الثامن•العدد•الثالث،•

يناير•–يونيو•)2006(•صص•282-247•
•خيرت•عياد•)2009(،•استخدام•االنترنت•كوسيلة•اتصال•في•حمالت•التسويق•السياسي:دراسة•لحملة•انتخابات•الرئاسة• •)2(
االمريكية•2008،•المجلة•المصرية•لبحوث•االععالم،•جامعة•القاهرة•،كلية•األعالم•،العدد•الثالث•والثالثون•،)يناير•

–يونيه(•ص•ص•122-97
الشركات• مــن• عينة• عــل• ميدانية• دراســـة• •: مصر• فــي• االلــكــرونــى• التسويق• •،)2002( الــعــوادلــى• يحي• محمد• سلوى• • •)3(
القاهرة،•كلية•االعالم•،العدد•السابع• العاملة•في•مصر،•المجلة•المصرية•لبحوث•االعالم،•جامعة• متعددة•الجنسية•

عشر،)اكتوبر-ديسمبر(،ص•ص•114-53
•هناء•كامل•ابو•اليزيد•)2008(،•اآلثار•النفسية•واألجتماعية•لتعرض•الجمهور•المصري•لشبكة•األنترنت«،•رسالة•دكتوراه• •)4(

غير•منشورة.)القاهرة•:•كلية•االعالم•:•جامعة•القاهرة•(
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وقت•لفراغ•تاتيان•في•المرتبة•الثانية•والثالثة•بالنسبة•الستخدامات•الشباب•بعد•الحصول•على•
المعلومات.•

وبرزت•ظاهرة•االغتراب•االجتماعي•للشاب•المستخدم•لالنترنت•حيث•يرى•انه•اليحتاج•
توجد• وانه• الفراغ• اوقات• ولتمضية• الواقع• للهروب•من• واالنترنت•وسيلة• التحدث•مع•اآلخرين•
عالقة•ذات•داللة•احصائية•بين•كثافة•استخدام•الشباب•لوسائل•االتصال•الحديثة•)االنترنت(•
وبين•االغتراب•االجتماعي•لديهم)1(•واالنترنت•عن•بعض•المبحوثين•جاءت•في•المرتبة•في•اطار•

دعم•ثقافة•الحوار)2(.

وتراعي•آليات•التفاعلية•على•االنترنت•في•مواقع•الشباب•التنوع•والتركيز•على•اهتماماتهم•
المضامين• وغلبة• لهم• المخصصة• المواقع• عدد• قلة• سلبياتها• وأهم• قضاياهم• عن• والتعبير•

الترفيهية•علىحساب•المضامين•الجادة•ومعالجة•الموضوعات•بسطحية)3(.

وان•مستخدمى•االترنت•من•الشباب•يرغبون•في•التواصل•والتفاعل•مع•االخرين•والترفيه•
عن•الذات•وان•الموضوعات•االجتماعية•افضل•الموضوعات•التى•يدور•حولها•النقاش•والحوار•
في•المواقع•التفاعلية•والمنتديات•تليها•الفنية•والرياضية•والثقافية•والدينية•والسياسية•والشباب•
التحول• ومتعة• بالراحة• والشعور• المحتوى• على• السيطرة• تشمل• المواقع• تفاعلية• ان• يدركون•
راسها• على• جاء• الشباب• تواصل• في• المستخدمة• الحوار• وأخالقيات• قواعد• وأن• والسيطرة•
احترام•حقوق•االنسان•وحرياته•مثل•حقه•في•التعبير•عن•الذات•والدفاع•عن•القيم•االنسانية•

والبعد•عن•التعصب•الدينى•واالحترام•االختالف•وااللتزام•بالموضوعية•)4(.

د-تاثريات االنترنت يف املجال االعالمي
احدثته• الذى• بالتطوير• االهتمام• المجال• بهذا• للدراسات• الكيفى• التحليل• نتائج• ابرزت•
شبكة•االنترنت•على•العمل•الصحفى•وفى•مجال•العالقات•العامة•واالعالن•بينما•قل•االهتمام•

بدراسة•هذا•المتغير•في•مجال•العمل•االذاعى•والتليفزيوني.

وفى•مجال•النشر•الصحفى•اشارت•الدراسات•في•بداية•االلفية•الى•أن•المواقع•اإلعالمية•
على• التفاعلية• مستوى• وان• الراي• البداء• عليها• للمترددين• الفرصة• إتاحة• على• حريصة• غير•
التابعة• االخبار• مواقع• في• التفاعلية• مستوى• من• أعلى• للشركات• التابعة• اإلعالمية• المواقع•

•محمد•عبدم•بكير•02006،•عالقة•وسائل•االتصال•الحديثة•باالغتراب•االجتماعي•للشباب•المصري،•المجلة•المصرية• •)1(
لبحوث•االعالم•

•حسن•عمر•بصفر،•االتصال•وثقافة•الحوار•:•دراسة•مسحية•على•عينة•من•طالب•جامعة•الملك•عبد•العزيز•بجدة،•المجلة• •)2(
المصرية•لبحوث•االعالم•)جامعة•القاهرة•:كلية•االعالم•(العدد•129•يناير•–مارس•2008•صص219-173

•سماح•عبد•الرازق،•عالقة•التفاعلية•باستخدام•الشباب•للمواقع•الموجهة•لهم•على•شبكة•االنترنت•،رسالة•ماجستير•غير• •)3(
منشورة،•كلية•االعالم•جامعة•القاهرة•

•سهير•صالح•ابراهيم•)2010•–•استخدام•مواقع•االنترنت•التفاعلية•وعالقته•بدعم•ثقافة•الحوار•لدى•الشباب•المصري،• •)4(
لمجلة•المصرية•لبحوث•الراى•العام•–جامعة•القاهرة•–كلية•االعالم•
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إمكانية• وان• المستخدمين• مع• الالتزامنى• االتصال• تطبيقات• توظف• المواقع• وان• للصحف)1(•
البحث•الذاتي•داخل•المحتوى•جاءت•في•مقدمة•اليات•التحكم•التي•تحرص•عليها•النسبة•األكبر•

من•المواقع•اإلعالمية)2(.

وفى•مجال•آخر•رصد•الباحثون•تصميم•المواقع•االلكترونية•للصحف•المصرية•على•شبكة•
البناء•من• عناصر• بين• تجمع• الصحف• مواقع• ان•جميع• الى• الدراسة• توصلت• االنترنت•حيث•
ةالتفاعلية• البيانات• تصحيح• يتيح• مما• العميل• جانب• من• البناء• عناصر• وبين• الخادم• جانب•
وتخزين•المعلومات•والبناء•المتغير•لصفحات•الويب•المعتمدة•على•قيم•قاعدة•البيانات.•وان•
انماط•وصول•المستخدمين•الى•الخدمة•تنوع•بين•نمط•معرفة•العنصر•ونمط•االكتشاف•ونمط•
المستخدمين•الذين•ال•يعرفون•ما•يحتاجون•اليه.•وان•موقع•اليوم•السابع•تفوق•في•توفير•خاصية•
يليه• الموقع• وخريطة• الموضوعات• وملخصات• التجول• وشرائط• السريعة• والــروابــط• البحث•

االشروق•والمصري•اليوم)3(.

البنائى• للنموذج• وفقا• الجمهور• لدى• المصرية• االعالم• لوسائل• المصداقية• ومستويات•
للمصداقية•تؤكد•ان•الجمهور•المصري•يقّيم•وسائل•االعالم•التقليدية•باعتبارها•االصدق•من•

االنترنت)4(.

االتجاه• الــدراســات• اكــدت• العامة• العالقات• مجال• قى• االنترنت• استخدام• مجال• وفــي•
والفورية• لالتصال• كوسيلة• مؤسساتهم• مواقع• العامة• العالقات• ممارسي• الستخدام• االيجابى•
تعطى• االنترنت• فان•شبكة• الرأي،•كذلك• روابط•البداء• المواقع• وتضمين•هذه• الجماهير• مع•

للتنفيذيين•فرصة•لالتصال•المباشر•مع•اإلعالميين)5(.

القائمين•باالتصال•في•اذاعات• الدراسات•رؤية• وعلى•الجانب•االخر•استعرضت•احدى•
القائمين• ان• الى• الدراسة• خلصت• حيث• الجمهور• مع• التواصل• آليات• فاعلية• لمدى• االنترت•

نجوى•عبد•السالم،•مرجع•سابق• •)1(
مها•عبد•المجيد•02007(،•المتغيرات•المؤثرة•على•تثاعلية•في•النشر•الصحثى•على•شبكة•االنترنت،•دراسة•تحليلية•وشبه• •)2(

تجريبية،•رسالة•دكتوراه•غير•منشورة•كلية•االعالم•جامعة•القاهرة•
•منار•فتحى•محمد•رزق•)2009(،•تصميم•المواقع•االلكترونية•للصحف•المصرية•على•شبكةة•االنترنت•:دراسة•مقارنة• •)3(

في•التقنيات•والقائم•باالتصال•والجمهور،•رسالة•دكتوراه•غير•منشورة،•كلية•االعالم•جامعة•القاهرة•ز•
•خالد•صالح•الدين•حسن)2006(•–مستويات•مصداقية•وسائل•االعالم•المصرية•لدى•الجمهور•المصري•:دراسة•كمية• •)4(

كيفية•في•اطار•نموذج•البنائى•للمصاقية•–•المجلة•المصرية•لبحوث•االعالم•كلية•االعالم•جامعة•القاهرة•
خيرت•عياد•)2006(،•اتجاهات•ممارسي•العالقات•العامة•نحو•استخدام•شبكة•االنترنت•كوسيلة•اتصالية•:•دراسة•على• •)5(
القاهرة،•المجلد•السابع• البحرين،•المجلة•المصرية•لبحوث•االعالم،•جامعة• المؤسسات•اإلنتاجية•والخدمية•بمملكة•

العدد•األول•يناير•–يونيو•
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باالتصال•يجمعهم•التقدير•المرتفع•المكانيات•دمج•الراديو•مع•االنترنت،•واهمية•التعرف•على•
آراء•الجمهور•من•خالل•تواجد•مساحات•كافية•الرائه•وتعليقاته•على•موقع•االذاعة)1(.

ثالثا : تشريعات واخالقيات االنترنت 
تجارب• على• قياسا• باالنترنت• الخاص• التشريعى• بالبعد• المحور• هذا• دراســات• اهتمت•

عربية•واجنبية•وباخالقيات•االعالم•على•االنترنت.

واستهدفت•مقارنة•القوانين•والتشريعات•المنظمة•لشبكة•االنترنت•في•الواليات•المتحدة•
المتحدة• الواليات• في• لالنترنت• المنظمة• التشريعات• تعدد• الى• وخلصت• العربية• الدول• وفى•
مقابل•ندرة•شديدة•في•المنطقة•العربية•وان•مصر•والكويت•تعدان•اكثر•الدول•العربية•تعامال•

مع•الشبكة•حيث•يتمتع•مواطنو•البلدين•بخدمات•الشبكة•دون•رقابة•او•قيود)2(.

التشهير• تجاه•ظاهرة• والكندية• واالسترالية• والبريطانية• االمريكية• التشريعات• ومقارنة•
االلكتروني•وان•تقنية•االنترنت•قد•ساهمت•في•توحيد•معايير•التشهير•وإعادة•النظر•قى•العديد•
من•المسلمات•واالقتراحات•في•قوانين•التشهير•التقليدية•واستحدثت•معايير•جديدة•ومصطلحات•
االنترنت• وتنظيم•محتوى• الحدود• عبر• والتقاضي• الفضائي• والتسويق• االنسحاب• مثل• جديدة•
يواجه•إشكالية•تحد•من•فاعليته•في•ردع•المخالفين•فالقوانين•الجغرافية•تواجه•إشكالية•االلزام•
وقد•تؤدى•الى•نتائج•عكسية•تتمثل•في•االنتهاك•والتحايل•وممارسة•إرهاب•االنترنت•وبينما•تكمن•
مشكلة•االتفاقيات•الدولية•في•عدم•مواكبتها•للتطور•السريع•لتكنولوجيا•االتصال•وتذرع•بعض•

الدول•بمخالفة•هذه•القوانين•لدساتيرها)3(.

واخالقيات•العمل•االعالمى•في•بيئة•الكترونية•تمثل•منظومة•أخالقية•جديدة•وعدد•قليل•
من•المواقع•قد•صاغ•لنفسه•مواثيق•وضوابط•إخالقية•للعمل•االعالمى•في•هذه•البيئة•والطبيعة•
المتغيرة•للبيئة•الرقمية•واعتمادها•على•عدد•قليل•من•الصحفيين•قد•أدى•الى•إمكانية•استخدام•
اإلعالميين•لهويات•مزيفة•لجمع•ونشر•المادة•اإلعالمية•للتواصل•مع•الجمهور•والمصادر•مما•

•ماجدة•مراد•)2010(،•رؤية•القائمين•باالتصال•في•اذاعات•االنترنت•لمدى•فاعلية•اليات•التواصل•مع•الجمهور،•المجلة• •)1(
المصرية•لبحوث•الراى•العام،•كلية•الالعالم،•جامعة•القاهرة.•

شريف•درويش•اللبان•)2002(•حرية•التعبير•والرقابة•ثى•وسائل•االعالم•الجديدة•:دراسة•تحليلية•مقارنة•للتشريعات• •)2(
جامعة• العام،• الراى• اللبحوث• المصرية• المجلة• العربية،• والــدول• االمريكية• المتحدة• الواليات• في• لالنترنت• امنظمة•

القاهرة،•كلية•االعالم،•المجلد•الثالث،•العدد•األول•)يناير•–مارس•(
مقارنة• دراسة• •: التعبير• لحرية• الثانونى• التنظيم• واشكاليات• االنترنت• على• التشهير• •،)2003( إبراهيم• سعد• محمد• •)3(
للتشريعات•االمريكية•والبريطانية•والكندية،•المجلة•المصرية•لبحوث•االعالم،•جامعة•القاهرة،•كلية•االعالم،•العدد•

التاسع•عشر•)ابريل•–يونيو(
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تنشرها• التي• االخبار• تناقص•مصداقية• والى• تدقيق• دون• االخبار• بث• في• التسرع• الى• يؤدى•
المواقع•االلكترونية)1(.

اخلالصة 
قدمت•المدرسة•المصرية•العديد•من•االبحاث•والدراسات•حول•وسائل•االعالم•الجديدة•
اطار•مسحي•في• العربى•في• والعالم• للظاهرة•في•مصر• توصيفية• رؤية• تقدم• ان• واستطاعت•
اغلب•االحيان•ومقارن•في•احيان•اخرى.•وتشير•نتائج•التحليل•من•المستوى•الثاني•الى•ضرورة•
االستفادة•من•هذه•الجهود•البحثية•لالنطالق•في•دراسة•الظاهرة•من•وجهة•نظر•تحليلية•ونقدية•
وتطورية،•مع•االهتمام•بالتوجه•للدراسات•التجريبية•ان•امكن•او•شبه•التجريبية•للخروج•من•
تمكن• اساليب•بحثية•ومداخل•نظرية• باستخدام• والتنبأ• التوقع• الى• والتحليل• التوصيف• دائرة•
الباحثين•من•ذلك.•كما•تجدر•االشارة•الى•الحاجة•الى•اجراء•بحوث•بينية•في•هذا•المجال•مع•

التخصصات•القريبة•مثل•السياسة•واالقتصاد•وعلم•النفس•االجتماعي.•

السيد•بخيت•)2006(،•اخالقيات•العمل•االعالمى•:•دراسة•مقارنة•بين•البيئة•اإلعالمية•الرقمية•والتقليدية•,المجلة• •)1(
المصرية•لبحوث•الراى•العام،•جامعة•القاهرة•،كلية•االعالم،•المجلد•السابع•العدد•األول•يناير•–يونيه.
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د. عبداهلل الزين الحيدري
جامعة•قطر،•قطر

استقطب•الظهور•المرحلي•للميديا•االجتماعّية•اهتمام•المجتمعات•على•اختالف•ثقافاتها•
الغالب• في• المنتجة• التقليدية،• اإلعالمّية• الصناعات• لمركزّية• خلخلة• من• تحدثه• بدأت• ِلَما•
للهيمنة•ولالستبعاد.•لقد•برز•هذا•النوع•من•الميديا•بتدفق•قوّي•في•حرّية•التعبير،•تدّفق•الحت•
فيه•شبكات•التواصل•االجتماعي•بشكل•عام•كقّوة•قادرة•على•مقاومة•الحكومات•واإلمبراطوريات•
 W.(•ويلسون األمريكي• الّرئيس• إليه• يرنو• كان• ما• وكإنجاز•عظيم•حّقق• الكبرى،• االقتصادّية•
Wilson(•حين•كان•يرّدد•أّنه•طالما•أّن•هنالك•دبلوماسية•سرّية•ال•يمكن•أن•توجد•ديمقراطية.•

والداللة•الواضحة•هّو•أّن•اختراق•دوائر•الّصمت•والتصدي•للسياسات•القمعّية•واألنظمة•
المركزّية•التي•تخفي•حقائق•األمور•المتصلة•بشتى•الممارسات•الفكرية•والسياسّية•والعسكرية،•
كان•يحتاج•آلليات•في•الكشف•والتعبير•لفضح•أنساق•األنظمة•المهيمنة•في•المجتمع،•الّرافضة•

للتنّوع•الفكري•واإليديولوجي.

الّصمت• دوائر• الختراق• االستجابة• بإمكانه• كنظام• تجّلت• االجتماعي• التواصل• شبكات•
أنظمة• لوقت•طويل• فكرّيا•وسوسيولوجّيا،•حضور•حجبته• االجتماعيين•حضورا• األفراد• ومنح•
اإلعالم•الجماهيري•الخطّية.•لكن•الجدير•بالّنظر•في•الظاهرة،•هّو•أّن•كل•الذي•يحدث•من•
تفاعل•وتذاوت•عبر•هذه•الشبكات،•إّنما•يجري•بواسطة•الّلغة،•وهي•التي•يوّلدها•واقع•األفراد•
االجتماعيين•في•جدليتهم•التواصلّية•مع•الواقع•الذي•يعيشونه،•والتي•الحت•من•بدايتها•متطّهرة•

من•الضوابط•والقواعد•الّلسانّية.

•لقد•غمرت•هذه•الّلغة•الميديا•االجتماعّية•وبات•النشاط•التواصلي•الحثيث،•الجاري•على•
أبسط•مظاهره،العتباره•ضربا•من• المعنى•في• إنتاج• ويؤّمنه• الّلغة،• تحّققه• اإلنترنت،• شبكة•
ضروب•التفاعل•الحاصل•بواسطة•الّرموز.•وهو،•فضال•عن•كونه•موّجها•نحو•التفاعل•وتحقيق•
الذات•عبر•نزع•االعتراف،•فإّنه•في•المقابل•يعيد•رسم•هندسة•الوظائف•التي•يؤديها•اإلعالم•
التقليدي•المنحصرة•في•المراقبة•والتشاور•والتنشئة•والتعبئة.•فهل•هّو•شكل•من•أشكال•التعايش•
مع•نظام•السلطة•الّرابعة•أم•هو•اإلعالن•عن•بداية•ظهور•سلطة•خامسة•بإدوات•بالغّية•جديدة•

تستدعي•إعادة•النظر•أصال•في•القواعد•الصحفّية•السائدة.
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الفضاء العمومي اجلديد للسلطة اخلامسة
إّن•المتصّفح•لألدبّيات•األولى•التي•اعتنت•بدراسة•الّسلطة•الّرابعة،•يالحظ،•في•مجملها،•
إبرازها•للّصحافة•المكتوبة•على•أّنها•مجال•يمارس•تأثيره•بقّوة•في•الحياة•السياسّية•والثقافّية•
واالجتماعّية،•وطبيعّي•أن•يكون•األمر•كذلك•ألّن•ظهور•المفهوم•في•حّد•ذاته،•مفهوم•الّسلطة•
الّرابعة،•يعود•إلى•فترات•االزدهار•األولى•للصحافة•المكتوبة•في•كّل•من•أمريكا•وأوروبا•الغربّية،•
الحال• استقّر•عليه• ما• فترات•خالية•من•وجود•إعالم•جماهيري•سمعي•مرئي•على•نحو• وهي•

خصوصا•بداية•النصف•الثاني•من•القرن•العشرين.•

فإذا•كانت•صحافة•القرن•الثامن•عشر،•قد•مّثلت•المجال•الفكري•المنتج•للّرأي•العام،•
للدّور•الذي•كانت• الناقدة،•ونظرا•كذلك• نظرا•النفتاحها•على•احتضان•األطروحات•واألفكار•
قد• الّصحافة• هذه• كانت• وإذا• ومناقشتها،• الّسياسّية• القضايا• لطرح• عمومي• كمجال• تؤّديه•
شّكلت•النواة•الّرمزية•التي•أتاحت•ممارسة•التصّدي•ألشكال•استبداد•النفوذ•المادي•والّسياسي•
في•المجتمع،•من•خالل•مساحات•الحوار•والنقاش•العاّم•التي•توّفرها•ِلَما•يعرف•عند•إيمانويل•
بمكّوناته• •،Cyberspace الجديد• السيبيري• الفضاء• فإّن• الناقد،• بالعقل• •)E. Kant(•،كانط
العصبّية• بالجملة• الباحثين)1(• من• العديد• عند• والموصوف• المختلفة،• والتفاعلّية• التواصلّية•
للمجتمع،•إذ•برز•بتدّفق•هائل•لمساحات•التدوين•ومواقع•التواصل•االجتماعي،•والذي•ال•يخلو•
من•وجود•شروط•اإلعالن•لمختلف•القضايا•الفكرية•والثقافّية•واإليديولوجّية•واالقتصادّية،•إّن•
هذا•الفضاء،•بات•مسرحا•مفتوحا•لصناعة•المعنى•وللتواصل•ومحّركا•قوّيا•للتعبئة•والحشد.•
واألهّم•من•كّل•ذلك•هّو•أّنه•ظّل•يمّثل•آلّية•فّعالة•للمراقبة•في•بعديها•الفلسفي•والّسوسيولوجي)2(،•

وكذلك•في•بعدها•الميدياتيكي•المشحون•بالمفارقات•المثيرة.

تحّولت،• قد• وقت•مضى• أي• من• أكثر• اليوم،• المتدّفقة• التواصلّية• األنشطة• كانت• ولّما•
بيئة• حضور• في• يحتضنها• بات• الــذي• الجديد،• السيبيري• الفضاء• إلى• منها• كبير• جزء• في•
الّسوسيولوجي• حضورهم• بمقتضى• تغّير• جدد• فاعلون• فيها• برز• متطورة،• مندمجة،• تقنية•
والميدياتيكي•العديد•من•المفاهيم•مثل•مفهوم•قادة•الّرأي•Leader of opinion•ومفهوم•حارس•
البوابة•Gatekeeper•واألهّم•من•ذلك•هّو•تغّير•هندسة•الفضاء•العمومي•في•حّد•ذاتها،•فإّنه•
من•المهّم•اعتباره•مجاال•عمومّيا•لمجّرد•كونه•ال•يخلو•من•شروط•اإلعالن،•ولمجّرد•كونه•كذلك•
مجاال•يتصّرف•فيه•األفراد•بحرّية•فائقة•داخل•هّويات•مستعارة•تجّنبهم•تبعات•األقوال•واألفكار•
ويعملون•في• يتعاملون•من•خاللها•مع•نظرائهم• والتي• الّصادرة•عنهم• والخطيرة• الخصوصّية•
سياقات•معّينة•على•ترويجها.•ولعّله•الجانب•األكثر•إثارة•وخطورة•مًعا•في•نظام•اإلنترنت،•أن•
واألخالقّية،• القانونّية• الحصانة• من• نوعا• لهم• توّفر• افتراضّية• هّويات• المستخدمون• ينتحل•

وتساعدهم•كذلك•وبشيء•من•»األريحّية«•على•تحقيق•ذواتهم•االجتماعّية.
(1) Daniel Ventre, Cyberspace et acteurs du cyberconflit, Lavoisier, Paris, 2011.
(2) Foucault Michel, Discipline and Punish: The birth of the prison, Vintage Books, 1979.
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تطّهرهم• افتراضّية• هوّيات• المستخدمون• فيها• ينتحل• ممارسات• حضور• في• ولكن،•
عمومّيا• مجاال• السيبيري• الفضاء• هذا• اعتبار• يجوز• هل• وأخالقّية،• قانونّية• مسؤوليات• من•
يجري•فيه•الحوار•على•نحو•يقود•المجتمع•المدني•إلى•إدراك•قضاياه•ومحاورة•ذاته•وتحديد•
الذي•طبع•مقاربة•هابرماس• المنحى• وهو• بعقالنّية•خالصة،• الدولة• المجتمع•من• احتياجات•
قبائل•وعشائر،•يصفها•ميشال• إلى• المتشّظي• الفضاء• أّنه• أم• العاّم،• للمجال• •)Habermas(
 Le temps(•على•أّنها•الّسمة•البارزة•ألشكال•التآلف•االجتماعي•الحديث•)Mafesoli(•مافيزولي
des tribus(،•أم•هّو•فضاء•اإلعالم•الفردي•الجماهيري•الذي•تسكنه•صراعات•يحكمها•الوالء•

بختلف•مراتبه•وأجناسه،•واألهواء•الذاتّية،•والمصالح•الفردّية•والفئوّية•والعشائرّية،•وال•يرقى•
بصفته•هذه•إلى•مرتبة•المجال•العمومي.

إّن•هذا•الفضاء•التواصلي•الالمركزي•تشّكل•تقنّيا•وفق•هندسة•ال•خطّية،•تسمح•بمنح•
ما•يجري•بداخلها•بعدا•ميدياتيكّيا•في•كّل•االتجاهات،•وهو•الشرط•المطلوب•لوجود•المجال•
العمومي،•والمشار•إليه•في•معنى•»اإلعالن«•حسب•المفهوم•الكانطي•للكلمة.•وتشّكل•اجتماعّيا•
على•نحو•ُتمارس•فيه•جدلّية•االختالف•بحرّية•تاّمة،•كخاصّية•من•خصائص•المجال•العمومي•

ألّن•المجال•العمومي•هّو•موطن•مقارعة•الحجة•بالحّجة.•

إّن•وجود•هذين•الشرطين،•شرط•اإلعالن،•وشرط•وجود•حرية•التعبير•لتحقيق•التذاوت•
بالفضاء• األمر• يتعّلق• عندما• عمومي• مجال• عن• بالحديث• يسمح• بأن• كفيل• المعنى،• وإنتاج•
السيبيري.•تبقى•المسألة•األخالقّية•وهي•من•أبرز•مقّومات•المجال•العمومي•بشكل•عام،•مسألة•
على• إرادتها• التقنية• فيه• تملي• مرّكبا• تواصلّيا• مجاال• الجديد• الوسط• هذا• العتبار• نقاشّية،•
مستويات•التفاعل•والتبادل•الّسارية•بدينامكية•سريعة،•وعلى•مختلف•أنماط•اإلنتاج•اإلعالمي•
والثقافي،•المبنّية•منها،•والمتحررة•من•الّضوابط•المهنّية•واألخالقّية،•وتؤّدي•فيه•الّلغة•دورا•
حاسما•في•صناعة•الواقع.•والمسألة•في•تقديرنا•تتطّلب•عمال•مفاهيمّيا•تحليلّيا•نقدّيا•مستقاّل،•
يمّر•بسياقات•المجال•العمومي•وشروط•تشّكله)1(،•وليس•هذا•من•قصدنا•في•هذا•البحث،•إّنما•
أردنا•أن•نبّين•أّن•اإلعالم•في•كّل•طور•من•أطواره•سواء•جرى•بالوسائل•الجماهيرّية•التقليدية،•
أم•تأّدى•عبر•الميديا•االجتماعّية،•فإّنه•لم•يمارس•دوره•كسلطة•إاّل•لكونه•يمّثل•مجاال•عمومّيا•
يمتلك•القدرة•على•التأثير•في•بناء•الّرأي•العام•والقدرة•أيضا•على•التعبئة•والحشد.•فأن•تتوّفر•
شروط•اإلعالن•لألفكار،•بالمعنى•الذي•ذهب•إليه•إيمانويل•كانط•وشروط•تأثيرها•في•صناعة•
الرأي•العام•وتوجيهه،•تلك•هّي•حينئذ•مقّومات•الّسلطة•في•بعديها•السوسيولوجي•والميدياتيكي.•

ولكن•كيف•يمّثل•مجال•الحال•سلطة•خامسة.

المقصود•بالسلطة•الخامسة•في•مضمارنا•ال•يختلف•في•جوهره•عن•القصد•من•السلطة•
الّرابعة•بوصفها•آلّية•منتجة•للمراقبة•والتأثير•البارز•الذي•تحدثه•وسائل•اإلعالم•في•المجتمع.•

الحمامي•صادق،•الميديا•الجديدة•والمجال•العمومي،•اإلذاعات•العربّية،•تونس•2012. •)1(
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وليس•لمفهوم•السلطة•الّرابعة•من•معنى•خارج•أنظمة•الحكم•الديمقراطّية•القائمة•على•مصفوفة•
•،)Montesquieu( ومونتسكيو• •،)Locke( لوك• وضعها• التي• والتعاليم• والقواعد• المبادئ•
ولوال• والتنفيذّية.• والقضائّية• التشريعّية• •: الثالثة• الّسلطات• بين• الفصل• بضرورة• والمتعّلقة•
هذا•الفصل•بين•الّسلطات•الثالثة،•المنطبع•بالفكر•الليبرالي،•لما•جرى•الحديث•عن•سلطة•
رابعة•تراقب•قوانين•الّلعبة•الديمقراطّية•واالنفتاح•والتنّوع•في•المجتمع.•فالّسلطة•الّرابعة،•»هي•
االجتماعي• العقل• في• مغروسة• حينئذ• إّنها• الثالثة،• الّسلطات• بين• للفصل• الطبيعّية• النتيجة•
الذي•يعيش•التنّوع•ويجيز•االختالف•)...(•والّسلطة•الّرابعة،•هّي،•في•نهاية•المطاف،•مشروع•
مدني•مؤّسس•على•الوعي•بالذات•بالمعنى•الفلسفي•الذي•ذهب•إليه•هيجل•والمتمّثل،•في•جانب•
منه،•في•االعتراف•باآلخر.•فالّسلطة•الّرابعة•ليست•سلطة•إلزامّية•مثل•سائر•الّسلطات•الثالثة،•
قائمة• ذلــك،• مقابل• في• ولكنها• تصّرفها،• تحت• تكون• إجبارّية• قاعدة• أّيــة• من• مجّردة• إّنها•
على•األخالق•في•مفهومها•الهيجلي،•الذي•يرى•في•األخالق•سلطة•بحّد•ذاتها•تتوّلى•مراقبة•
عام،• بشكل• اإلعــالم،• يعمل• كيف• نفهم• أن• أردنــا• وإذا• المجتمع.• في• القانون• احترام• مدى•
كسلطة•في•المجتمع،•يتعّين•فحص•الغالف•السيميائي•الذي•يخّلفه•الخطاب•الميدياتيكي•في•
الواقع•االجتماعي.•فموضوع•الّسلطة•هّو•حينئذ•موضوع•خطاب•يقوم•على•بناء•المعنى•وصناعة•
المضمون،•كما•أّن•موضوع•الخطاب•يحيل•إلى•الّسلطة•سواء•كان•الخطاب•حامال•لقيم•الّسلطة•
وإيديولوجيا•النظام،•أو•يمّثل•بحّد•ذاته•سلطة.•لذلك•عندما•نشير•إلى•اإلعالم•الجماهيري،•
على•أّنه•سلطة•رابعة،•نستحضر•البنى•الّرمزّية•التي•ينتجها•خطابه،•والميثاق•األخالقي•الذي•
فإّنه•يقضي،•في• التواءاته•وتشّعبه،• الّرغم•من• الّسلطة،•على• به•كسلطة،•ألّن•مفهوم• يعمل•
الّلسانّية• تجّلياتها• كّل• الّلغة•في• تحّددها• والمراقبة• التوجيه• أشكال•من• بوجود• أغلب•حاالته،•

وغير•اللسانّية«)1(.

إّن•ما•يمثله•اإلعالم•الجماهيري•التقليدي•من•سلطة•رابعة،•سلطة•تراقب•عمل•السلطات•
الثالث•األخرى،•وتتصّدى•لقوى•الضغط•في•المجتمع،•وتعمل•على•فضح•االنحرافات•والتأثير•
مع• جــديــدة،• وأدوات• ومؤّسسّية،• فــردّيــة• بأساليب• يتكّرر• ذاتــه• هــّو• الــعــام،• الـــّرأي• بناء• في•
الميديا• فالحديث•عن• االجتماعّية•بشكل•خاّص.• الميديا• تدّفق• ومع• السيبيري• الفضاء• ظهور•
الداللة•على• يخلو•من• العلمي،•ال• الخطاب• الّناس،•وحتى•في• االجتماعّية،•في•خطاب•عاّمة•
نشأة•سلطة•رمزية•شّكلت•ظاهرة•إيجابّية•بدأت•تستقّر•في•مفاصل•العديد•من•المجتمعات،•
العتبار•اإلعالم•الجديد،•أّوال،•مسرحا•للتفاعالت•الحّرة•والنشطة•المنتجة•للحّق•في•االعتراف•
بالخصوصّية•واالختالف،•ولكونه،•من•ناحية•ثانية،•ممارسة•تواصلّية•تعمل•على•مراقبة•أداء•
اإلعالم•التقليدي،•وفضح•االنحرافات•الواقعة•في•المجتمع.•من•هذا•االعتبار،•ظّل•ُينظر•إلى•

الحيدري•عبداهلل•الزين،•اإلعالم•الجديد•:•النظام•والفوضى،•دار•سحر•للنشر،•تونس•2012. •)1(
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اإلعالم•الجديد•على•أّنه•سلطة•خامسة•تجّلت•فاعلّيتها•على•أكثر•من•صعيد،•خصوصا•على•
الّصعيد•الّسياسي،•الذي•يمّثل•حقل•الجاذبّية•في•موضوع•الحّق•وموضوع•الحّريات•بشكل•عاّم.•

فالسلطة•الخامسة•هّي•حينئذ•حضور•مضاعف•إلرادة•اجتماعّية•تعمل•في•فلك•المدّونات•
والمواقع•االجتماعّية•على•إنتاج•المعنى•وتحقيق•التذاوت•على•نحو•متحّرر•من•الضوابط•القانونّية•
واألخالقّية.•إّن•من•كانوا•يمّثلون•القاعدة•األساسّية•للّسلطة•الّرابعة،•وهم•في•أدبيات•اإلعالم•
واالتصال•أفراد•المجتمع•الجماهيري،•أصبحوا•اليوم•قلب•آلّية•التفكيك•التي•نطلق•عليها•اسم•
السلطة•الخامسة.•فهؤالء•األفراد•يمارسون•تفكيكّية•يقول•عنها•دريدا•في•إحدى•السياقات)1(•
أّنها•غير•منهجّية•وغير•علمّية•وغير•فلسفّية،•تفكيكّية•يتسّنى•لنا•وصفها•بأّنها•»شعبّية«•أو•هّي•
الجماهيري• اإلعالم• عليها• قام• التي• والقواعد• النصوص• منظومة• خلخلة• في• وتتمّثل• كذلك.•

التقليدي•كسلطة•رابعة،•تمارس•نفوذها•على•حرّكة•التغّير•في•المجتمع.

االجتماعي• الواقع• لبناء• أسلوب•جديد• هّي• »إنّما• األمر،• نهاية• في• الخامسة،• والّسلطة•
أيضا• وهي• المعنى،• صناعة• في• المعتمدة• والضوابط• المهيمنة• الميدياتيكّية• القوالب• خارج•
طريقة•مثيرة•في•الكشف،•تراوح•بين•الواقعّية•والّرومانسّية.•لقد•تجّلت•السلطة•الخامسة•بمثابة•
القدرة•العاّمة•على•بناء•الواقع•من•خالل•إعادة•إنتاج•اإليديولوجيا•الّسائدة•في•المجتمع،•وهي•
التي•كانت•ترّوج•لها•الوسائل•التقليدّية•لإلعالم•الجماهيري،•مّما•يعني•أّن•هذه•القدرة•العاّمة•
التي•يمّثلها•األفراد•االجتماعيون•بمختلف•فئاتهم•ومواقعهم،•ما•كان•لها•أن•تكون•كذلك•لوال•
قدرتها•على•مراقبة•عمل•وسائل•اإلعالم•ومتابعة•أساليبه•لصناعة•الواقع،•مدفوعة•في•عملّيتي•
المراقبة•والمتابعة•بما•يتيحه•الفضاء•السيبرني•من•إمكانات•رقمّية•فاقة•في•اإلعالن•والتواصل•

والتفاعل«)2(.•

األدوات البالغّية اجلديدة للسلطة اخلامسة
تؤّدي•الّلغة•دورا•مركزّيا•في•التواصل•وإنتاج•المعنى•بالمدونات•والمواقع•االجتماعّية،•وهي•
لغة•سهلة•تراوح•بين•العامّية•والدارجة•خصوصا•في•ما•يتعّلق•بمواقع•التواصل•االجتماعي.•لقد•
غمرت•هذه•الّلغة•»الّسهلة«•مساحات•التدوين•والمواقع•اإلخبارّية•التي•استقطبت•جيال•بأسره،•
ونراها•ال•تختلف•في•عامّيتها•وبنيتها•المبّسطة،•عن•لغة•األدب•الرومانسي•المتميزة•بالّشاعرّية•
المطلقة،•وبسهولة•التعبير•والخالية•من•األساليب•المتأّنقة،•كالتي•نطالعها•في•أشعار•بودلير•
•.)Hugo( هيجو• فيكتور• وروايــات• أشعار• أو• •)Musset( موساي• دو• ألفراد• أو• •)Baudelaire(
تنحدر•هذه•الّلغة•من•سجاّلت•لغوية•متحّررة،•متنّوعة،•جامعة•بين•الدارج•والغريب،•والّراقي،•
والفّظ•من•األلفاظ.•ومن•الممكن•القول•حينئذ،•إن•لغة•المدّونات•ومواقع•التواصل•االجتماعي،•

حوار•مع•جاك•دريدا،•مجلة•أوان،•عدد3-4،•كلّية•اآلداب،•جامعة•البحرين•2003. •)1(
الحيدري•عبداهلل•الزين،•مرجع•سابق. •)2(
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عبر•شبكة•اإلنترنت،•قد•تدّفقت•على•شاكلة•تضّمنت•خصائص•األساليب•والّسجاّلت•الّلغوّية•
الّرومانسّية•وبرزت•بفيض•من•الطالقة•التعبيرّية،•والتضادات•اللفظّية،•قابلت•فيها•الفصحى•
العامّية،•والمفردات•الّلغوية•العربّية،•األلفاظ•والعبارات•األجنبّية،•والتعبير•الفظ،•المستقيم•

والّرفيع•من•الكالم.•ولنا•في•ذلك•نماذج•مختلفة•من•أعمال•المدونين.•

ويالحظ•الّدارس•والمتتّبع•لحلقات•التواصل•االجتماعي•عبر•اإلنترنت،•أّن•لغة•التواصل•
تراوح•بين•العاّمّية•والفصحى،•وفي•أحيان•عديدة•تكون•العامّية،•أي•الّلغة•الدارجة،•هّي•الّسجل•
الّلساني•األساسي•المعتمد،•وقد•يعود•ذلك•الرتباطها•الوثيق•بواقع•الّناس،•فهي•رمز•للواقعّية،•
ال•من•حيث•قدرتها•البالغّية•على•تصوير•المألوف•في•حياة•عاّمة•الناس،•فالفصحى•تخبرنا•
كذلك• التزامها• قــّوة• حيث• من• وال• البيان،• حسن• تحقيق• في• األصــل• أّنها• كثيرة• مواضع• في•
بالقضايا•والمضامين•الّشعبّية،•ألّن•قضّية•االلتزام•تعود•إلى•تقدير•يحدث•في•مستوى•القرار•
الحّر•للفرد•يترّتب•عنه•سلوك•معّين•يحكم•مواقف•الفرد•وآرائه.•ولكن•الّلغة•الشعبّية،•بتغلغلها•
المثير•في•مفاصل•المجتمع،•تجّسد•الحالة•المتمّيزة•التي•يتطابق•فيها•فّك•التشفير•مع•التشفير•
داخل•حلقات•التواصل•االجتماعي.•فمسألة•التطابق•بين•التشفير•وفّك•التشفير•مهّمة•للغاية•في•
االتصال•الّلساني•وغير•الّلساني•العتبارها•الشرط•األّول•واألساس•لتحقيق•القصد•االتصالي.•لقد•
دأبت•اإلذاعة•الوطنّية•التونسّية•منذ•الخمسينات•من•القرن•الماضي•على•إدراج•نشرات•إخبارّية•
بالّلهجة•العامّية•التونسّية•وهي•في•ظاهرها•موّجهة•إلى•األّميين•من•فئات•الشعب•التونسي•الذين•
قد•ال•يفهمون•الفصحى•جّيدا،•ولكّنها•في•واقع•األمر•صناعة•إعالمّية•موّجهة•إلى•االستهالك•

الشعبي•الجماهيري،•صناعة•تحّقق•إلى•حّد•كبير•تطابق•فّك•التشفير•مع•التشفير.

في•مجال• الجوهرّية• المسائل• للتشفير•من• والفاّك• المشّفر• بين• التطابق• تحقيق• ويعّد• •
التونسي•السابق•الحبيب•بورقيبة• التي•تفّطن•إلى•خطورتها•الزعيم• التسويق•السياسي،•وهّي•
خالل•األربعينات•من•القرن•الماضي،•فصدع•بحقيقتها•في•وجه•معارضيه•من•جيل•السياسيين•
والمناضلين•األّول،•في•الحزب•الدستوري•القديم،•الذين•حاولوا•إقناعه•بالفشل،•مبّينا•أّنها•
العملّية•المركزّية•الناجعة•لتعبئة•الجماهير•وبناء•الدولة•الحديثة.•لقد•فهم•بورقيبة،•ربما•قبل•
غيره•من•الزعماء•العرب،•معادلة•التواصل•الّلساني•الفّعالة•التي•منحته•شعبّية•واسعة•محلّيا•

وإقليمّيا•على•األقّل،•خالل•العقد•األّول•من•حكمه.•

لقد•ظّلت•الّلهجة•الدارجة،•بمقتضى•ارتباطها•الوثيق•بواقع•الناس•اليومي•ونعني•بذلك•
االستخدام•الواسع•لعناصرها•ومفرداتها،•ظّلت•لغة•التفاعل•األولى•بامتياز،•الّلغة•المتحّررة•من•
ضوابط•الشكل•والمضمون•ومن•األغراض•األخالقّية.•لقد•أفلتت•لغة•التواصل•في•فلك•مواقع•
التواصل•االجتماعي•من•الضبط•الّلساني•والتقني•ومن•القواعد•المنّظمة•لبناء•المعنى•بمختلف•
الوسائط•اإلعالمّية،•ليظّل•الفعل•اإلعالمي•بشكل•عاّم•فعال•عامّيا،•شعبّيا•»دارجا«،•يقدر•عليه•

كّل•من•يكتسب•الحّد•األدنى•من•الثقافة•الّرقمّية.
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على•صعيد•آخر•وفي•مستوى•الكتابة•بالّصورة،•ظّل•إنتاج•الصور•وصناعتها•أمرا•شعبّيا•
لما•أتاحته•تقنيات•االتصال•الّرقمّية•من•إمكانات•واسعة•في•اإلنتاج•واالبتكار•وصناعة•الخدع•
البصرّية.•وظّلت•الّصورة•بمقتضى•هذا•التطور•التقني•أداة•تعبيرّية•بليغة،•سائدة•خصوصا•في•
ما•يتعّلق•بمواقع•التواصل•االجتماعي•على•غرار•الفايس•بوك.•لقد•دّشن•هذا•الجيل•الجديد•من•
الّصور•التي•ينتجها•األفراد•بمعّداتهم•الخاّصة•مثل•الهاتف•الجّوال•مرحلة•جديدة•من•اإلعالم•
المشهد• بمقتضاها• بات• الدارجة،• بالّلهجة• التصوير• بمرحلة• أسميناها• الجماهيري• الفردي•
المثير،•تلفزيونّيا،•ذلك•الذي•تنقله•للجماهير•»صور•بالعامّية«•أو•»صورا•باللهجة•الدارجة•»،•
ألّن•العامّية•أو•الدارجة•ليست•حدثا•لغوّيا•يتجّلى•في•المنطوق•من•الكالم•فقط،•يوجد•أيضا•
تعبير•مرئي•بالعامّية•عندما•يصبح•التصوير•التلفزيوني•بوصفه•عمال•إعالمّيا•محترفا،•قدرة•

عاّمة،•يقدر•عليه•كّل•من•يملك•آلة•تصوير•فيديو•من•عاّمة•الناس.•

فالّصور•»•الّدارجة•»•التي•كانت•تبثها•القنوات•اإلخبارّية•نقال•ألحداث•ما•بات•يسّمى•بالّربيع•
العربي،على•مدار•الّساعة،•ضعيفة•فنيا•وفاقدة•للجودة•في•أحيان•كثيرة•ألّنها•التقطت•بأجهزة•
والتلفزيونّية• السينمائّية• الّلغة• في• يعرف• لما• فيها• معنى• ال• سياقات• في• حرفّية،• غير• شعبّية•
طالما• األحــداث• واقع• لنقل• •« »•صالحة• زوايــا• هّي• الممكنة• الزوايا• كّل• ألّن• التصوير،• بزاوية•
أّن•قضّية•النقل•األساسّية•هنا،•هي•في•ذهن•الباث،•قضّية•مركزها•الحدث•االجتماعي•في•
حّد•ذاته•الذي•يبرز•إيديولوجيا•الهيمنة•المتغلغلة•في•مفاصل•المجتمع،•خالفا•للمعادلة•التي•
تعمل•بها•وسائل•اإلعالم•الجماهيري•القاضية•بإبراز•إيديولوجيا•الّسلطة•التي•تخفي•الحدث•
االجتماعي.•ويحتاج،•في•هذه•الحالة،•إبراز•اإليديولوجيا•إلى•التحّكم•التام•في•نحوّية•الصورة•
Grammar of Image•من•اختيار•لسّلم•الّلقطات•ولزوايا•التصوير•ولرموز•الّصورة...ألّن•مدار•

األمر•كامن•في•»تحريف«•الواقع•بما•يناسب•التوّجه•اإليديولوجي•للباث.•

•لم•تكن•الّصور•»الّشعبّية«،•في•نقلها•ألحداث•الثورات،•بحاجة•إلى•نحوّية•ّما.•إّنها•كانت•
تتدفق•كما•يتدفق•الملفوظ•من•الكالم•في•الخطاب•الّلساني•الشعبّي•واللهجات•الدارجة•المتحّررة•
من•القواعد•النحوّية•والّصرفّية،•لتثّبت•التعّرف•على•الواقع•الذي•يعيشه•المجتمع.•فهي،•كما•
•« الــذات.• تشييد• في• ُخفية• »تسهم• للمألوف،• التعّرف• عن• حديثه• في• تشاندلر• دانيال• يقول•
المقصودة• الذات• وليست• الــذات،• تشييد• في• أيضا• تسهم• إّنما• •« الدارجة• بالّلهجة• فالّصور«•
المسيطرة• للقوى• اإليديولوجّية«• »األجهزة• صناعة• هي• التي• •)Althusser( ألتوسير• فكر• في•
اكتشافها•شاتوبريان•)Chateaubriand(،•لذلك• التي•يتحدث•عن• الذات• إّنما• المجتمع،• في•
نجدها•خالية•من•ألوان•المزج•والتركيب•المعتمدة•في•البناء•اإلخباري،•وهي•بطبيعتها•تلك•تبد•
وأكثر•»شعبّية«•من•اللغة•الشعبّية.•ولكنها•في•واقع•األمر•ال•تخلو•تماما•من•الضبط،•ألّن•مجّرد•
بثها•تلفزيونّيا•يعني•وجود•ضوابط•خفّية•موّجهة•للمعنى،•كأن•يحكم•المادة•اإلعالمّية•ترتيب•
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للمضمون•اإلخباري•وظرف•زمني•له•دالالته،•وزاوية•نصّية،•يعّبر•عنها•روالن•بارت•بالمتابعة•
عندما•يرافق•الّصورة•نّص•يبرز•الّزاوية•التي•ينبغي•من•خاللها•قراءة•الموضوع.•

»الّصور• •: بـ• تسميتها• يجوز• التي• المخبرّية• الّصور• لطبيعة• وخالفا• المقابل• في• ولكنها•
الفصحى«،•تبدو•مشحونة•بما•يعرف•في•الدراما•بالتوتر•الدرامي.•فهي•ميدياتيكّيا•أكثر•إثارة•
من•الّصور•المخبرّية•التي•تخضع•إلى•معالجة•فنّية•ولسانّية•في•آن•واحد،•ويعود•ذلك•العتبارها•
صورا•مفتوحة•وليست•كما•يصف•أمبرتو•إيكو•نصوص•اإلعالم•بأّنها•مغلقة،•إنها•صور•مفتوحة•
تنقل•واقعا•قابال•للفوضى•في•أّية•لحظة•من•اللحظات.•إّنها•صور•متحّررة•من•االصطالحات•
األسلوبية•والّرقابة•بالخصوص،•مّما•يجعل•منها•خطابا،•على•نحو•ماركسي،•يفّسر•انطالقا•
الّسائدة•في•المجتمع،•من•دون•أن•تكون•بذاتها•الحامل•المرئي• من•األحداث،•األيديولوجيا•

إليديولوجيا•مضاّدة.

ثّم•إّن•»•الّصور•العامّية•»•أو•»الشعبّية«•تمنح•االنطباع•على•صعيد•بناء•الواقع•بوجود•هوّية•
واقع• آنّيا• تنقل• لكونها• ال• الجمهور• عند• أهمّيتها• فتتزايد• اإلعالمي،• الخطاب• في• اجتماعّية•
أحداث•الثورة•بشكل•فّج،•سواء•في•تونس•أو•في•مصر•أو•في•غير•ذلك•من•المواطن•العربّية•

األخرى،•بل•ألّنها•تنبثق•كذلك•من•المألوف•الّشعبي.•

ويجدر•في•سياقنا•تمييز•معنى•»المألوف•الشعبي«•عن•بعض•الدالالت•الضمنية•المقترنة•
المعني• إّن• أحيانا.• والّساذج• البسيط• الواقع• والفقيرة،• الكادحة• الطبقات• واقع• به،•كاعتباره•
بها،• المعترف• غير• والسوسيولوجّية• الفكرّية• باألبعاد• المتصل• هّو• العبارة• من• نقصده• الذي•
الغائبة•عن•خطاب•الميديا•الجماهيرّية،•واألبعاد•المقصاة•كذلك•من•خطاب•الّسلطة.•ويحاذي•
هذا•المعنى•ما•ذهب•إليه•جون•بول•غابيلليي•)Jean-Paul Gabilliet(•في•تعريف•الفن•الشعبي•
الفن• فهو• بها،• كثيرة•غير•معترف• مؤّلفا•من•ميادين• يعتبره•جوهرا• الذي• •Popular Culture

الذي•ال•يحظى•بعناية•الثقافة•الجامعّية•الكالسيكّية،•أي•أّنه•األدب•غير•األدبي،•والموسيقى•
غير•الكالسيكّية...)1(.•

إّن•المألوف•الشعبي•يسكنه•تاريخ•الّصراع•االجتماعي،•الذي•تجاهله•اإلعالم•الجماهيري•
على•امتداد•عقود•من•الزمن،•إلى•أن•توّفرت•له•آليات•االعتراف•في•الفضاء•السيبيري،•فظّل•
هذا• واستقطب• مستعصيا.• أو• كان•محظورا• لما• وناقال• مستترا،• أو• كان•محجوبا• لما• كاشفا•
المألوف•اهتمام•الميديا•الكالسيكّية•التي•شرعت•في•اقتفاء•أثره•واستثمار•رصيده•في•الحاالت•
االستثنائّية،•إلى•حّد•أّن•بعض•القنوات•اإلخبارّية•العربّية،•توّجهت•إلى•نقل•ما•يبّث•من•صور•
شعبّية•على•بعض•المواقع•اإللكترونّية•لتغطية•ما•هّو•جار•في•المواقع•الجغرافّية•الحقيقّية.•وظّل•

(1) La notion de culture populaire «en débat»; Revue de recherche en civilisation américaine; en ligne, mis (en 
ligne) le 17 Juin 2009 http: // rrca,revues:org/index 173:html
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الوصول•إلى•الحدث•في•الميدان•يتحّقق•عبر•المرور•بالمواقع•االجتماعّية•في•الفضاء•السيبرني•
المدّونة•للمألوف•الشعبي،•والحاضنة•للّصراع•االجتماعي•بكّل•أصنافه.•

لقد•أّدى•التصوير•بالّلهجة•الدارجة•دورا•حاسما•في•اإلخبار•والتعريف•بأحداث•النتغيرات•
االجتماعّية•والسياسّية،•بالعديد•من•البلدان•العربّية،•وقد•تّم•على•نحو•اختفت•فيه•القاعدة•
الصحفّية،•وتدّفقت•فيه•»•الصور•الّدارجة•»•كما•يتدفق•الملفوظ•من•الكالم•في•حلقات•التواصل•
االجتماعي•اليومّية،•ألّن•الغاية•المركزّية•من•اإلخبار•والنقل،•وإن•كانت•ال•تخلو•في•كّل•الحاالت•
من•أمر•الّصناعة•األسلوبّية•والفنّية•والتدبير•البالغي،•ال•تكمن•في•صناعة•الواقع•بالمقاييس•
اإلعالمّية•الحرفّية،•التي•إذا•ما•طابق•بعضها•البعض•آلت•إلى•الكشف•عن•وجه•جديد•للواقع،•
ألّن•الواقع•يتغّير،•كّلما•تغّيرت•قواعد•إنتاج•المعنى،•إّنما•القصد•من•النقل•كامن•في•إعادة•إنتاج•
الواقع•بالمقاييس•النفسّية•الذاتّية،•كشكل•من•أشكال•التصّدي•لأللعاب•البالغّية•والّلغوّية•التي•
يمارسها•اإلعالم•المؤّسسي•في•صناعته•للواقع،•ألّن•الواقع•يتغّير•كذلك•كّلما•تغّيرت•األلعاب•

الّلغوّية.

إّن•هذه•األدوات•البالغّية•الجديدة•التي•أفرزتها•األنشطة•التواصلّية•عبر•مواقع•التواصل•
القواعد• ُتعّد•نظاما•عكسّيا•لنظام•إعالمي•يستند•إلى•جانب•وفير•من• التي• االجتماعي،•هّي•
للقواعد• عليه•من•هدم• تنطوي• لما• توازنه،• وتراقب• تحكم•مجاله• التي• والقوانين• والضوابط•
ونقض•للتقاليد•المعرفّية•والمهنّية•المكّونة•للبيئة•اإلعالمية•التقليدّية.•فاإلعالم•الممأسس•ظّل•
يقابله•اإلعالم•بصيغة•الفرد،•والّرسائل•المبنّية•بدأ•يغمرها•تدّفق•فائق•لرسائل•متحّررة•من•
فضاء• وسط• تسري• مطلقة• حّرية• اليوم• تقابلها• النسبّية• والحّرية• والكتابة،• التحرير• ظوابط•
اإلعالم• وسائل• عمل• مراقبة• في• األصل• هّي• شعبّية• بالغّية• بــأدوات• التعبير• يغمره• سيبيري،•
المؤّسسّية•الجماهيرّية•القائم•على•الضبط•والسيطرة.•لقد•فتحت•األدوات•البالعّية•الجديدة•
مرحلة•االستقطاب•بدل•الضبط•والتحّرر•من•المركز•بدل•السيطرة•وتلك•في•تقديرنا•قواعد•
السلطة•الخامسة•التي•باتت•تراقب•عمل•وسائل•اإلعالم•الجماهيري•التقليدي•أينما•كان•موقعها.
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دور مواقع التواصل االجتماعي
يف تعزيز دميقراطية االتصال يف اليمن

د. صباح الخيشني
جامعة•صنعاء،•اليمن

شكلت•ثورات•الربيع•العربي•واحدة•من•أهم•المنعطفات•التاريخية•في•التاريخ•المعاصر•
وتفريغ• بقوة• التعبير• الجمعي• للعقل• أتاحت• من•صعيد• أكثر• فعلى• األوســط،• الشرق• لمنطقة•
طاقته•السلبية•تجاه•األنظمة،•والتنفيس•عن•الكبت•الذي•عاناه•لعقود•من•الزمن•شكلت•معه•
فارقا•زمنيا•بين•ثورتين•)ثورة•ضد•المستعمر•وظلمه•وثورة•ضد•األنظمة•التي•توارثت•الحكم•

من•بعده(.

هذا•الفارق•الزمني•حمل•معه•فارقًا•من•نوٍع•جديد•هو•الفارق•في•الوسائط•االتصالية•فقد•
كانت•الوسائل•التقليدية•من•قنوات•تلفزيونية•وإذاعية•وصحف•هي•منبر•األنظمة•الحاكمة،•في•
حين•شكلت•الشبكة•العنكبوتية•المتنفس•الوحيد•للشعوب•العربية•التي•أجاد•ناشطوها•استخدام•

وتطويع•مواقعها•المختلفة•لصالح•الفكر•الثوري•واستثارة•الشعوب•العربية.

وتعود•جذور•المشهد•االتصالي•الذي•نشهده•اليوم•ونعيش•عددًا•من•تجلياته•إلى•سلسلة•من•
التطورات•التقنية•المتالحقة،•بدأت•في•وقت•مبكر•من•حقبة•السبعينيات•من•القرن•الماضي،•
وخاصة•منها•تلك•التي•تمت•على•صعيد•شبكة•اإلنترنت،•ففي•عام•)1972(•دخلت•هذه•الشبكة•
عالم•البث•المتاح•للجميع،•وبدأ•العمل•على•تطوير•تقنية•تسمح•باستخدامها•على•نطاق•تجاري،•
ومعها•بدأ•الطابع•التواصلي•لإلعالم•كحقل•معرفي•واجتماعي•جديد،•وتطور•حتى•أصبح•اليوم•

أحد•أهم•مجاالت•العلوم•اإلنسانية.)1(

ويطلق•مصطلح•اإلعالم•الجديد•على•تكنولوجيا•االتصال•الجديدة•وثورة•المعلومات•التي•
الجديدة• اإلعالم• وسائط• لشيوع• أصبح• كما• العشرين،• القرن• من• األخير• الجزء• في• ظهرت•
واستهالكها•من•جانب•الجمهور,•عالقة•غير•قابلة•للشك•في•ميالد•عصر•اتصالي•جديد•أطلق•
عليه•البعض•عددًا•من•المسميات•مثل•:•العالم•االفتراضي،•االتصال•الرقمي...•وغيرها•من•

الحراك• في• المشاركة• على• األردنيين• المواطنين• تحفيز• في• االجتماعي• التواصل• مواقع• دور• العالونة.• سـليم• حاتـم• •)1(
الجماهيري.•ورقة•مقدمة•للمؤتمر•العلمي•السابع•عشر•بعنوان•»•ثقافة•التغيير«•)الواليات•المتحدة:•جامعة•فيالدلفيا:•كلية•

اآلداب،•تاريخ•النشر•2012(.
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إعادة• الجديد•ساهم•في• واحدة،•فاإلعالم• تقنية• إنسانية• تعبر•عن•ظاهرة• والتي• التعبيرات•
تشكيل•األنماط•التواصلية•التقليدية•القديمة•القائمة•على•احتكار•النخب•السياسية•والثقافية•
لوسائط•اإلعالم•وباقي•وسائل•التعبير•في•الفضاء•العام•واعتماد•هرمية•انتقال•المعلومات•من•

النخب•إلى•العامة.

فلم•يعد•عالمنا•المعاصر•منقسما•إلى•كتلتين•متصارعتين•من•الدول•وإنما•أصبح•بصدد•
الهرمي«• »التسلسل• إلى•فكرة• Net work«•منه• »الشبكة• إلى•فكرة• عالم•هو•في•تركيبته•أقرب•
وهذا•يعني•انتقال•السلطة•من•النمط•الهرمي•التقليدي•إلى•نمط•الشبكات•الدولية•ومن•اإللزام•
المركزي•إلى•االتحاد•التطوعي،•أما•محرك•هذا•التحول•فهو•ثورة•تكنولوجيا•المعلومات•وقدرة•
االتصال•المتسعة•على•نحو•جذري•والتي•عززت•من•قوة•األفراد•والجماعات،•بينما•قلصت•من•

السلطة•التقليدية•للدولة.

فمنذ•تسعينيات•القرن•الماضي•نقلت•شبكة•االنترنت•ثورة•االتصاالت•من•شكلها•السلبي•
تعني• والتي• )الشبكي(• التفاعلي• الشكل• الى• االتصال• في• المعروفة• اآللية• على• يعتمد• الذي•
وأصبح• للمعلومات• ومستقبل• مرسل• هناك• يكن• لم• بحيث• اإلعالمية• المصادر• في• المشاركة•
االتصال•الوسيطي•سمة•العصر•الراهن•وقد•نظر•الكثير•من•اإلعالميين•الى•ذلك•التطور•األفقي•
على•انه•يمثل•تحديًا••لإلعالم•التقليدي•والذي•يجب•إعادة•النظر•الى•اآللية•التي•يعمل•فيها•على•
ضوء•التطورات•الراهنة•قبل•ان•تتالشى•أمام•هذا•الوليد•الجديد•والذي•يمثل•ثقافة•اتصالية•

جديدة.)1(

ومنذ•أواخر•عام•)2005(•دخلت•شبكة•اإلنترنت•مرحلة•جديدة،•أمكن•فيها•لكل•متصفحيها•
للمادة•اإلعالمية•ومستقبلين•لها•في•آن•واحد•كما•أصبحت•هناك• أن•يكونوا•بمثابة•مرسلين•
ملفات• تحميل• خاللها• من• يمكنهم• حسابات،• تكوين• ومتصفحيها• الشبكة• لزوار• تتيح• مواقع•
الصوت•والصورة•والنصوص،•وأن•يتحكموا•في•عملية•مشاهدة•هذا•المحتوى،•من•خالل•إتاحته•

على•نطاق•ضيق،•أو•جعله•عامًا•للجميع.)2(

فاإلعالم•ال•يعمل•في•فراغ•بل•يستمد•من•السياقات•االقتصادية•والسياسية•والثقافية،•
سواء•كانت•محلية•أو•قومية•أو•إقليمية•أو•دولية،•ولكي•نفهم•أهمية•مواقع•التواصل•االجتماعي•
سندًا• وفرت• التي• والديمقراطية• السياسية• النظريات• في• نضعها• أن• يجب• البديل«• »اإلعــالم•
نظريًا•وفكريًا•لهويتها•وممارستها،•ويتطلب•مراجعة•بعض•المقاربات•على•مستويات•عدة،•يلتزم•
بعضها•الجوانب•المتعلقة•بالتطورات•في•تكنولوجيا•االتصال,•وبعضها•يعلق•على•الموضوع•من•

•حسن•رضا•النجار.•المدونات•اإلعالمية.•مؤتمر•فيالدلفيا•الدولي•الخامس•عشر،•ثقافة•التواصل.•2010/10/28-26 •)1(
حاتم•سليم•العالونة.•مرجع•سابق. •)2(
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االعالم• لفهم•خصائص• يمثل•مدخال• بما• وغيرها،• والسياسية• االجتماعية• الدراسات• جانب•
الجديد:)1(

المواطنين• »مشاركة• أهمية• على• تشدد• المشاركة• على• القائمة• الديمقراطية• فنماذج•
الفصل• تنتقد• فهي• ولذلك• الديمقراطية،• في• ونشاط• فاعلية• األكثر• وانخراطهم• الحقيقيين•
الراديكالي•للمواطنين•عن•السلطة•والنخب•والمؤسسات•الديمقراطية•عن•طريق•التمثيل«،•»وأن•
وجود•المؤسسات•النيابية•على•المستوى•القومي•ليس•كافيًا•للديمقراطية،•فلكي•تتحقق•المشاركة•
القصوى•من•جانب•الشعب•جميعه•على•ذلك•المستوى،•يجب•أن•تحدث•تنشئة•اجتماعية•أو•
»تدريب•اجتماعي«•على•الديمقراطية•في•مجاالت•أخرى•لكي•يتسنى•تطوير•االتجاهات•والصفات•

السيكولوجية•الضرورية•وهذا•التطوير•يحدث•عن•طريق•عملية•المشاركة•ذاتها«)2(.

أتاح• بل• والبيانات؛• واألخبار• المعلومات• إلى• الوصول• عملية• فقط• يسهل• لم• اإلنترنت•
الفرصة•للمستخدم•إلنتاج•المضامين•والرسائل•والبيانات•من•خالل•أشكال•تعبيرية•مختلفة،•
كمنتديات•الحوار•والصفحات•الشخصية،•وغرف•الدردشة،•والمدونات،•والحسابات•الخاصة•
في•مواقع•التواصل•االجتماعي،•وغير•ذلك•من•أشكال•إنتاج•المضامين•األخرى،•وطرق•التعبير•

والمشاركات•المختلفة.

ووفر•اإلعالم•الجديد•وسائل•وقنوات•جديدة•لالتصال•والتواصل،•وأتاح•منابر•جديدة•
االتصاالت• أنــواع• مختلف• لممارسة• المجتمع• أفــراد• أمام• المجال• فتح• مما• والحوار،• للنقاش•
التواصل• إلى• الحوار،• وعــدم• التواصل• عدم• وضعية• من• للخروج• اإلنترنت،• شبكة• بواسطة•
والحوار•ومن•اإلعالم•واالتصال•الذي•يتم•في•اتجاه•واحد،•إلى•اإلعالم•األفقي•واالتصال•في•

جميع•االتجاهات.

وهو•ما•مكنها•أن•تصبح•بدياًل•جديدًا•لإلعالم•التقليدي•خاصة•لدى•فئة•الشباب•الذين•
استطاعوا•أن•يحولوا•تلك•المواقع•إلى•منابر•إعالمية•محفزة•لحشد•الشباب•للتظاهرات•التي•
تحولت•إلى•ثورات•على•األنظمة•السياسية،•حيث•تمكنت•هذه•الوسائل•الجديدة•من•خلق•نظام•
أكثر•انسيابية•في•انتقال•المعلومات•والحقائق•وهو•ما•ساعد•على•توفير•قدر•هائل•من•المعلومات•

والحقائق•حول•ما•يدور•بتلك•الدول•وأسهم•في•اندالع•الثورات•وسقوط•األنظمة.

ويدلل•على•ذلك•ما•شهده•العالم•العربي•أواخر•العام•2010•ومطلع•العام•2011•من•هزات•
سياسية•لم•يكن•أحدًا•يتوقع•حدوثها•بهذه•السرعة•وبهذا•القدر•من•التأثير،•إذ•وللمرة•األولى•
في•العصر•الحديث•تتمكن•بعض•الشعوب•العربية•من•تحقيق•أهدافها•وتطلعاتها•في•نيل•حريتها•

http://alma3raka.net/•بشرى•جميل•الراوي.•دور•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•التغيير•مدخل•نظري.•متاح•على •)1(
spip.php?article100&lang=ar•تاريخ•الدخول•2014/9/5

أولجا•جوديس•بيلي•وآخرون.•فهم•اإلعالم•البديل.•ترجمة:•عال•أحمد•إصالح•]القاهرة:•مجموعة•النيل•العربية،•2009[• •)2(
ص24.
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عقود• طوال• شعوبها• حكمت• شمولية• وأنظمة• بل• بالحكام،• أطاحت• شعبية• ثــورات• طريق• عن•
ثوراتها،• العربية•في• الشعوب• التي•سلكتها• والوسائل• األحداث• لتسلسل• والمتتبع• الزمن،• من•
يالحظ•بصورة•واضحة•أن•مواقع•التواصل•االجتماعي،•قد•أدت•إلى•جانب•دورها•في•التواصل•
االجتماعي،•دورًا•سياسيا•أساسيًا•وفعااًل•في•هذه•الثورات،•أو•ما•أطلق•عليه•اسم•»ثورات•الربيع•
الصداقات،• وتكوين• العالقات• وبناء• للتواصل•االجتماعي• وتحولت•من•كونها•مواقع• العربي«،•
للتداول• ونشطاؤها• مرتادوها• يستغلها• مواقع• إلــى• الجانبية،• واألحــاديــث• الطرائف• وتبادل•

السياسي•بغية•التعبير•عن•واقع•حياتهم،•وظروف•معيشتهم•وهمومهم•المشتركة.

الشحن• ولتفريغ• للدردشة• التواصل•االجتماعي• بداية•األمر•مواقع• الشباب•في• استخدم•
العاطفية،•ولكن•يبدو•أن•موجة•من•النضج•سرت،•وأصبح•الشباب•يتبادلون•وجهات•النظر،•
من•أجل•المطالبة•بتحسين•إيقاع•الحياة•السياسية•واالجتماعية•واالقتصادية•ومن•هنا•تشكلت•
حركات•الرفض•الشبابية•التي•انتظمت•في•تونس•مرورًا•بمصر•واليمن•وليبيا•والبحرين•واألردن.•
وتخطت•تلك•األفكار•الرافضة•للسياسات•بسهولة•عبر•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•الوطن•

العربي.)1(

التي• العربية• الدول• الخوف•في• الوسائل•بدور•محوري•في•كسر•عامل• حيث•قامت•هذه•
شهدت•ثورات•شعبية•على•أنظمتها•وتحولت•إلى•صانع•لألحداث•واألفكار•وهو•ما•أدى•إلى•تشجيع•
الشعوب•العربية•على•االنتفاض•ضد•األنظمة•الحاكمة•وفسادها•المستشري•وأسفر•في•النهاية•

عن•إسقاط•تلك•األنظمة•وخلقت•حالة•ثورية•معدية•تجاوزت•الحدود•الوطنية.

•twitter وتويتر• •facebook بوك«• »الفيس• مثل• االجتماعي• التواصل• مواقع• وساهمت•هذه•
واليوتيوب•you tube•والمدونات•blogs•والبريد•اإللكتروني•في•تعزيز•ديمقراطية•االتصال،•حيث•
أدى•إلى•وجود•نوع•من•المصداقية•في•المعلومات•من•خالل•نقلها•من•مواقع•الحدث•بالصوت•
والصورة،•كما•ساعدت•مع•غيرها•من•مواقع•التواصل•االجتماعي•أو•اإلعالم•البديل•في•الحراك•
السياسي•وأصبحت•وسائل•هامة•يتم•من•خاللها•الحوار•والتخاطب•والتفاعل•اآلني•المتمثل•في•
رجع•الصدى،•في•مقابل•تدني•الطرح•اإلعالمي•في•القنوات•الرسمية•لألنظمة•وتركيزها•على•
لدى• والثقة• المصداقية• أفقدها• ما• وهو• الحاكم• أو• الرئيس• وقدسية• ومنجزاته• النظام• تلميع•

الشعوب•العربية•بشكل•عام.

كما•ساهمت•في•خلق•نظام•أكثر•انسيابية•في•انتقال•المعلومات•والحقائق•بين•المواطنين•
وهو•ما•ساعد•على•توفير•قدر•هائل•من•المعلومات•والحقائق•حول•ما•يدور•داخل•تلك•الدول•

وأسهم•بشكل•كبير•وأساسي•في•اندالع•الثورات•ثم•سقوط•بعض•األنظمة.

بشرى•جميل•الراوي.•مرجع•سابق. •)1(
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املنافسة بني اإلعالم التقليدي واإلعالم اجلديد
ال•تمثل•مواقع•التواصل•االجتماعي•العامل•األساس•للتغيير•في•المجتمع،•لكنها•اصبحت•
عامال•مهّما•في•تهيئة•متطلبات•التغيير•عن•طريق•تكوين•الوعي,•في•نظرة•اإلنسان•إلى•مجتمعه•
والعالم،•فالمضمون•الذي•تتوّجه•به•عبر•رسائل•إخبارية•أو•ثقافية•أو•ترفيهية•أو•غيرها،•ال•يؤدي•

بالضرورة•إلى•إدراك•الحقيقة•فقط،•بل•انه•يسهم•في•تكوين•الحقيقة،•وحل•اشكالياتها.)1(

ومن•هذا•المنطلق•ساهمت•هذه•المواقع•في•معترك•الحياة•السياسية•في•اليمن•وأصبحت•
بمثابة•المتنفس•للشباب•الراغب•في•التغيير،•ومع•بداية•الثورة•الشبابية•في•فبراير•2011•اختفت•
واألخبار• العلمية• والموضوعات• واألغاني• الشعرية• القصائد• الشخصية• الصفحات• هذه• من•
سقف• وارتفاع• بإسهاب• الثورة• مفردات• تكرار• عنها• بديال• وحل• والمقاطع• والصور• التقليدية•

المطالبة•بتغيير•الواقع•المعاش•إلى•تغيير•النظام.

وازدادت•المجموعات•الشبابية•المطالبة•بإسقاط•النظام•وتنحي•الرئيس•علي•عبد•اهلل•
ومنظمات• ومحامين• وكتاب• وصحفيين• حقوقيين• ناشطين• المجموعات• هذه• وضمت• صالح•

مجتمع•مدني•وشباب•عاطل•عن•العمل•ممن•يقودون•ثورة•التغيير•في•اليمن.

اإلنترنت• اليمنية•بشكل•كبير•على•شبكة• الثورة• اعتمد•شباب• العربية،• الثورات• وكباقي•
في•تبادل•األحداث•نظرا•للتعتيم•اإلعالمي•الرسمي•في•اليمن•والذي•اعتبر•ما•يحدث•عبارة•
عن•خروج•)مارق•من•قبل•البعض(•عن•ولي•األمر،•وفي•تطور•الحق•اعتبر•اإلعالم•الرسمي•ما•
يحدث•من•حراك•ثوري•في•الساحات•ومطالبة•بإسقاط•النظام•عبارة•عن•)•أزمة•سياسية(•بين•

الحزب•الحاكم•وأحزاب•المعارضة.

لذلك•شكلت•نقاشات•المجموعات•في•الفيس•بوك•في•بدايات•الثورة•الصوت•األول•للشباب•
المطالب•باإلصالحات•ثم•تدريجيا•ارتفع•سقف•المطالبة•بالتغيير•عبر•صفحة•)ثورة•الشعب•
اليمني(•وكان•تأثيرها•كبيرا•في•حشد•شباب•للثورة،•أيضا•صفحة•ثورة•شباب•الشعب•اليمني،•
»عين• صفحة• و• اليمنية«• الثورة• رصد• “شبكة• صفحة• اليمنية«و• رصد• »شبكة• صفحة• كذلك•
االخبارية«•والمركز•االعالمي•في•صنعاء•ويمثل•أكبر•ارشيف•رقمي•للثورة•وكان•مزودًا•رئيسيًا•

لوسائل•اإلعالم•طوال•فترة•الثورة.

برصد• تقوم• كانت• الثورية،• الصفحات• أهم• وهي•من• اليمنية• للثورة• اإلعالمية• الشبكة•
يومي•وإرسال•التقارير•اليومية•عن•الثورة•لجهات•كثيرة•داخل•اليمن•وخارجه•)سفراء•-•رجال•

سياسة...•إلخ(.

كما•أن•التعتيم•الرسمي•حول•أحداث•ومجريات•األمور•في•الساحات•الثورية•مثل•أحداث•
جمعة•الكرامة•التي•راح•ضحيتها•45•شابا•من•قبل•قناصين•اعتلوا•اسطح•المنازل•المحيطة•

بشرى•جميل•الراوي.•المرجع•نفسه. •)1(
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وجود• مقابل• في• الرسمي• باإلعالم• الجماهير• ثقة• من• أضعف• صنعاء،• في• التغيير• بساحة•
مارس• •18 في• الجمعة• بعد•صالة• مباشرة• الهواء• على• المشهد• نقلت• ثورية• تلفزيونية• قنوات•
2011•)1(•واشتعال•صفحات•التواصل•الفردية•وصفحات•الثورة•بصور•الشهداء•وتناقل•فيديوهات•

المواطنين•من•وسط•ساحة•الحدث•التي•وثقت•تلك•الجريمة.

 Public(•وهو•ما•يندرج•تحت•المفهوم•المتعدد•لمسميات•الصحافة•الجماهيرية•أو•العامة
المواطن،• صحافة• •،)Civic Journalism( المدنية• بالصحافة• أيضا• وتسمى• •)Journalism

وصحافة•المجتمع•أو•الصحافة•المجتمعية.•

الناس•ألن•يصبحوا•جمهورا•متفاعال• »دعوة• تدور•أساسا•حول• العامة• وفكرة•الصحافة•
مع•األحداث،•وتدعو•الناس•للمساعدة•في•إنعاش•الحياة•المدنية،•وتحسين•مناخ•الحوار•العام•

وذلك•لتصميم•رد•متماسك•للمشاكل•المتزايدة•في•المناخ•المدني«

الصحافة• من• نوع• وهي• مجتمعاتهم،• بأخبار• وتهتم• القراء• أخبار• تتناول• »محاولة• فهي•
تسمى•الصحافة•العامة،•أو•صحافة•مجتمع•مؤيدة،•وهذا•النوع•من•الصحافة•يتكون•من•التغطية•

اإلخبارية•المرتبطة•بالقراء«.)2(

وتعددت•الصفحات•الثورية•التي•هي•في•األساس•صحافة•مواطنين،•يحررها•شباب•الثورة•
ويرفعون•عليها•مختلف•األنشطة•والفعاليات•في•الساحات•وتغطية•األحداث•المثارة•واالنضمام•

المتتالي•لقيادات•ورجال•قبائل•وشخصيات•كانت•تتوافد•إلى•ساحات•االعتصام.

كما•نشط•الشباب•في•شكل•ائتالفات•ثورية•لها•أنشطتها•وصفحاتها•على•مواقع•التواصل،•
وكانت•األنشطة•اإلعالمية•والثقافية•من•دورات•في•التصوير•الصحفي•وكتابة•األخبار•والتقارير•
الصحفية،•والمنتديات•األدبية•ودورات•في•اللغة•اإلنجليزية•والخط•العربي،•واإلسعافات•األولية•
والمظاهرات• المسيرات• و• الساحات• منصة• على• الحوارية• والبرامج• الصحفية• والمؤتمرات•
وغيرها•من•األنشطة•مكانا•خصبا•لممارسة•الصحافة•المدنية•وانتظام•األعضاء•في•التغطية•

المستمرة•لألحداث.

وكانت•هذه•الصفحات•تتعرض•لالختراق•والقرصنة•مثل•اختراق•صفحة•ثورة•التغيير•وهي•
أكبر•صفحات•الثورة•وسرعان•ما•تم•عمل•صفحة•أخرى•باسم•الصفحة•الثانية•لثورة•التغيير.)3(

أربع•مرات•وكانت•تقدم•خدمة• أكثر•من• يمان•تم•اختراقها•وقرصنتها• •وصفحة•وكالة•
إخبارية•عن•الثورة•عبر•رسائل•الجوال•وتمتلك•الكثير•من•المراسلين•أيضًا•في•مختلف•الساحات•

وفقا•لتقرير•منظمة•هيومن•رايتس•»مذبحة•بال•عقاب«•فإنه•على•مدار•ثالث•ساعات•بلغ•عدد•القتلى•45•منهم•ثالثة•أطفال• •)1(
و200جريح،•وتركزت•اإلصابات•في•الرأس•والصدر•ومناطق•أخرى•من•النصف•العلوي•للجسد.

صباح•عبده•هادي•الخيشني.•دور•التحقيق•الصحفي•في•معالجة•قضايا•المجتمع•في•الصحافة•اليمنية.•رسالة•ماجستير• •)2(
]جامعة•القاهرة:•كلية•اإلعالم،•2005[•ص•ص110-107

https://www.facebook.com/Freedom.Yemen/timeline?ref=page_internal•:متاحة•على •)3(
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الثورية•في•اليمن،•وغيرها•من•المواقع•التي•أمكن•من•خاللها•رفع•العديد•من•الصور•ولقطات•
بحيث• المواقع• هيكلة• تمت• وقد• المستجدات،• آخر• تحديث• وكذلك• بالثورة• المتعلقة• الفيديو•
•من•صنعاء،•عدن،•تعز،•إب،•الحديدة•وباقي• تشمل•كافة•المجاالت•المتعلقة•بالثورة•في•كلٍّ

المحافظات•وكذلك•البث•المباشر•من•ميادين•التغيير.•)1(

وحسب•تقرير•لوزارة•المواصالت•ارتفع•عدد•مستخدمي•الشبكة•العنكبوتية•في•اليمن•مع•
نهاية•العام•2013•إلى•2•مليون•و424•ألف•و890•مستخدم•مقارنة•عن•نفس•الفترة•من•العام•الذي•

سبقه•بـ•1•مليون•و•692•ألف•و240•مستخدم•بزيادة•معدل•نمو•29.43•بالمائة.)2(

فيأتي•في•آخر• التويتر• أما• اليوتيوب• ثم• الفيس•بوك• بموقع• األكبر•هو• أن•االهتمام• كما•
منه• أكثر• نخبويا• وباعتباره• محدود• فيه• الكلمات• عدد• لكون• اليمن• في• الجمهور• اهتمامات•

للتواصل•االجتماعي•الشعبي.

الثورة،• هذه• أحــداث• في• االجتماعي• التواصل• لمواقع• المهم• الــدور• على• يدلل• ما• وهو•
حيث•استخدمها•الثوار•كوسيلة•سهلة•وسريعة•في•نشر•أفكارهم•وقيادة•مجموعاتهم•وتكتالتهم•
الشبابية•الخاصة•التي•شكلوها•عبر•صفحات•الفيس•بوك•األوسع•انتشارا•في•المجتمع•اليمني،•
حيث•استطاع•الشباب•الذين•تفرقهم•الجغرافيا•في•كل•أجزاء•اليمن•االجتماع•فيها،•كما•ساهمت•
المكونات• عن• تعبر• ومجموعات• صفحات• استحداث• من• استخدامها• لمجانية• المواقع• هذه•
الثورية،•واخرى•لنشر•الحقائق•وأخرى•لنشر•النكتة•السياسية،•والصور•الكاريكاتورية،•وصور•
الجماهير،• قبل• من• وتلقيها• الثورة• في• المؤثرة• الشخصيات• تعليقات• ونشر• العنف،• ضحايا•
لذلك•أصبحت•هذه•الوسائل•من•أهم•عوامل•التواصل•في•الثورة•اليمنية•ومعروف•في•اليمن•أن•
ما•يدور•على•صفحات•الفيس•بوك•يدور•في•نقاشات•مجالس•القات،•وكذلك•ما•يدور•في•هذه•

المجالس•من•نقاشات•ُينقل•إلى•صفحات•التواصل•االجتماعي.•

وال•شك•أن•وقوف•القنوات•التلفزيونية•مع•األنظمة•ساهم•إلى•حد•كبير•في•توجه•الجمهور•
نحو•المواقع•اإللكترونية•وإنشاء•حسابات•خاصة•بهم،•لتدني•ثقتهم•فيما•تطرحه•هذه•الوسائل•
من•جهة•ومن•جهة•أخرى•تجاوز•عامل•الوقت•في•عملية•النشر•ومتابعة•أحداث•الثورة•الشبابية•

وبالذات•المسيرات•والمظاهرات•التي•كان•يواجهها•النظام•بالقمع•والقتل•المباشر.

يقول•الباحث•ريان•مارتن:•»أن•التنفيس•من•خالل•الكتابة•على•مواقع•التواصل•االجتماعي•
بمثابة•وضع•البنزين•على•النار،•ألن•اإلنترنت•يبرز•مشاكل•االندفاع•أكثر•من•أي•شيء•آخر،•

فمن•السهل•على•المستخدم•االستجابة•بصورة•سلبية•على•الفور•عند•الشعور•بالغضب.

https://www.facebook.com/•:اللجنة•اإلعالمية•األساسية•بصنعاء•والشبكة•اإلعالمية•للثورة•اليمنية•متاح•على •)1(
•sanaaMedia•https://www.facebook.com/mnyr2011m

تقرير•صادر•عن•وزارة•المواصالت•2014• •)2(
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بـ»المسافة• يسمى• ما• ووجــود• المستخدم• سرية• من• مزيًجا• هناك• أن• على• يؤكد• كما•
أو•الحذر•حول•كيفية• النفس• الفرد•بضرورة•ضبط• الذي•يقلل•من•شعور• االجتماعية«،•األمر•
التنفيس• التواصل•االجتماعي•تشجع•على• إلى•أن•معظم•مواقع• التفاعل•مع•اآلخرين،•مشيًرا•

كوسيلة•للتعامل•مع•الغضب.)1(

التقليدية• التواصل•االجتماعي•يجدها•تتجه•لمنافسة•وسائل•اإلعالم• المتابع•لمواقع• إن•
والجماهيرية•حيث•تندرج•ضمن•ما•يسمى•بوسائل•اإلعالم•التفاعلية،•بمعنى•أنها•تتيح•للمتلقي•
التفاعل•المباشر•مع•الرسالة•اإلعالمية•والتعبير•عنها،•ناهيك•عن•أنها•تعمل•على•ربط•واكتمال•
أطراف•الرسالة•اإلعالمية•من•خالل•ما•يسمى•)رجع•الصدى(•الذي•نجده•هنا•بصورة•مباشرة•
من•المستقبل•إلى•المرسل•دون•قيود•أو•محاذير•في•ظل•انعدام•مقص•الرقيب،•األمر•الذي•يعزز•
من•تحقيق•هدف•الرسالة•ويمّكن•المرسل•من•قياس•الرأي•العام•ومعرفة•اتجاهاته•نحو•الرسالة•

ومدى•اإلقناع•الذي•تكون•لديه•في•نفس•الوقت.

لكن•بالمقابل•اعتمادها•على•الفردية•أو•الشخصانية•الذي•يصعب•معه•أن•نسقط•عليها•
مفهومي•المصداقية•والموضوعية•إال•للصفحات•اإلخبارية•في•األساس•مثل•مواقع•الصحف•ومواقع•
الشخصيات•السياسية•الكبيرة•والقيادات•والمسئولين•باعتبارهم•أحد•المصادر•اإلخبارية•في•
اإلعالم•التقليدي،•لكنها•بالمقابل•كانت•البوابة•الوحيدة•لنقل•ما•يحدث•في•ساحات•االعتصام•
لتواجد•الجمهور•المرسل•للحدث•مثل•صفحة•ثورة•اليمن•والصفحات•المشابهة•لها•والتي•كان•
أعطاها• ما• وهو• والكلمة• والصوت• بالصورة• اليمنية• الثورة• أحداث• لتوثيق• االعتماد•عليها• يتم•

المصداقية•والقوة•لدى•الجمهور.

لذلك•سعت•العديد•من•وسائل•اإلعالم•التقليدية•-التلفزيون•واإلذاعة•والصحف•ووكالة•
أواًل• الخبر• نقل• لتواكب• التواصل•االجتماعي• لها•على•مواقع• إلى•استحداث•صفحات• األنباء-•
بأول،•ومحاولة•جذب•الجمهور•بدعوتها•وإعالناتها•المتكررة•له•للتواصل•معها•عبر•هذه•المواقع،•

وذلك•لالستفادة•من•المميزات•العامة•لهذه•المواقع•وخواص•المشاركة•والنشر•والتعليق.

كما•أن•خروج•هذه•المواقع•عن•إطار•السيطرة•والمراقبة•الحكومية•أعطاها•طابع•الشعبية•
والقدرة•على•التمدد•واالتساع•بشكل•أفقي•في•أوساط•الجمهور•وبالذات•الشباب،•وهو•ما•وضع•
اإلعالم•التقليدي•في•خانة•عدم•الثقة•والشك•في•مصداقية•الطرح•وضعف•االهتمام•بمشاكل•
الجمهور•وقضاياه•وبخاصة•قضايا•الفساد•والتي•انفردت•بها•مواقع•التواصل•االجتماعي•وشكلت•
أرضية•خصبة•للمناقشات•والحوار•والتواصل•وتشكيل•االئتالفات•والهيئات•الثورية•والمبادرات•
الطوعية•و•التشبيك•مع•منظمات•المجتمع•المدني،•والتركيز•على•فضح•الممارسات•السلبية•

للحكومة•وتجاهلها•الحتياجات•المواطن.

صحيفة•الشرق•األوسط،•26•ديسمبر•2011•العدد•12081 •)1(
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كما•يتضح•من•المشهد•اليمني•أن•هذه•الوسائل•تعدى•انتشارها•مراكز•المدن•الرئيسية•
متجاوزة• أفضل• امتيازات• بتقديم• الجمهور• على• الشركات• وتنافس• األنترنت• خدمات• لتوفر•
بذلك•قدرة•الصحف•نفسها•على•الوصول•إلى•الجمهور•والتي•ال•يتجاوز•توزيعها•مراكز•المدن•
إلى•مشاكل• السكان•إضافة• بعدد• قليلة•جدا•مقارنة• التي•تطبعها• النسخ• الرئيسية،•ألن•عدد•

التوزيع•و•الدعم•المالي.)1(

وهذا•ما•يجعل•من•الشبكة•العنكبوتية•في•حال•تحسن•وضع•الخدمات•على•رأس•وسائل•
الوسائل• يضع• ما• وهو• الجماهير• بين• للتواصل• االستخدام• وسهلة• االنتشار• سريعة• االتصال•

التقليدية•في•حالة•مواجهة•إلثبات•وجودها•على•الساحة•اليمنية.

التواصل• ووسائل• التقليدي• اإلعــالم• بين• تكامل• وجود• يفترض• الحالي• الوضع• لكن• ••
االجتماعي•إلحياء•الدور•الحقيقي•للصحافة•واإلعالم•وهو•الدور•التنموي•داخل•المجتمع•واعتبار•
المواطن•هو•أحد•مصادر•األخبار•»صحافة•المواطن«•وهو•ما•يشاهد•على•أرض•الواقع•حيث•
اتجهت•الكثير•من•الوسائل•اإلعالمية•إلى•مواقع•التواصل•االجتماعي•إلنشاء•صفحات•خاصة•
بها,•للتواصل•مع•جمهورها•بشكل•أكبر•وضمان•استمرارية•وجودها•في•المنافسة•عليه،•كذلك•
للحصول•على•رجع•الصدى•أو•التغذية•المرتدة•والتي•تشكل•أساسًا•مهمًا•من•أساسيات•االتصال•

التفاعلي،•وضمان•وجود•موضوعات•تهم•الجمهور.

على• االجتماعي• التواصل• مواقع• مع• التقليدي• اإلعــالم• في• التركيز• يتساوى• وحاليا•
أو• الثانوية• واالقتصادية• االجتماعية• الموضوعات• ثم• أساسي• بشكل• السياسية• الموضوعات•
التناول•السطحي•للقضايا•الهامة،•وتتغلب•هذه•المواقع•من•حيث•سخونة•النقاش•واشتعاله•على•

الصفحات.

ولكن•يمكن•القول•أنها•غيرت•الكثير•من•المفاهيم•لدى•المواطن•اليمني•وشكلت•قوة•في•
وجه•الوسائل•التقليدية•ووجه•النظام•السابق•والحالي.

صحيفة•الثورة•وهي•الصحيفة•األولى•في•اليمن•من•حيث•المقروئية•تطبع•في•المناسبات•الكبيرة•تطبع•ما•يقارب•30•ألف• •)1(
نسخة•فقط•وفي•األوقات•العادية•تصل•عدد•النسخ•المطبوعة•إلى•أقل•من•نصف•هذا•الرقم.
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املراجع
حاتـم•سـليم•العالونة،•دور•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•تحفيز•المواطنين•األردنيين•على•	•

المشاركة•في•الحراك•الجماهيري،•ورقة•مقدمة•للمؤتمر•العلمي•السابع•عشر•بعنوان•»•ثقافة•
التغيير«•]الواليات•المتحدة:•جامعة•فيالدلفيا:•كلية•اآلداب،•تاريخ•النشر•2012[.

ثقافة•	• الخامس•عشر،• الدولي• فيالدلفيا• مؤتمر• اإلعالمية.• المدونات• النجار.• حسن•رضا•
التواصل.•2010/10/28-26

•	http:// نظري.• مدخل• التغيير• في• االجتماعي• التواصل• مواقع• دور• الــراوي.• جميل• بشرى•
alma3raka.net/spip.php?article100&lang=ar•متاح•بتاريخ•2014/9/5

أولجا•جوديس•بيلي•وآخرون.•فهم•اإلعالم•البديل.•ترجمة•:•عال•أحمد•إصالح•]القاهرة:•	•
مجموعة•النيل•العربية،•2009[•ص•24.

صباح•عبده•هادي•الخيشني.•معالجة•قضايا•المجتمع•في•التحقيقات•الصحفية.]•صنعاء:•	•
دار•النشر•الجامعات،•2011[•ص•ص•110-107.

•	https://www.facebook.com/Freedom.Yemen/timeline?ref=page_internal

اللجنة•اإلعالمية•األساسية•بصنعاء•والشبكة•اإلعالمية•للثورة•اليمنية•متاح•على:	•
https://www.facebook.com/sanaaMedia
https://www.facebook.com/mnyr2011m

تقرير•صادر•عن•وزارة•المواصالت•2014	•
صحيفة•الشرق•األوسط،•26•ديسمبر•2011•العدد•12081	•
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من خالل شبكات الّتواصل االجتماعّي

دراسة على االنتخابات املصرّية 2014

د. سلوى سليمان الجندي 
جامعة•عين•شمس،•مصر
د. إيناس عبد الحميد الخريبي
جامعة•األهرام•الكندية،•مصر

أرجع•العديد•من•السياسيين•والمفكرين•والنشطاء•في•مجاالت•حقوق•اإلنسان•المختلفة•
ثورات•الربيع•العربي•إلى•الدور•المتزايد•لإلنترنت•في•تمكين•الشباب•سياسيًّا•في•ظل•أوضاع•
القمع•وتناقص•الحريات•التي•تعاني•منها•المجتمعات•العربية•التي•قامت•بها•تلك•الثورات.•فقد•
تردد•أن•انطالق•هذه•التظاهرات•كان•استجابًة•لدعوات•تم•نشرها•من•خالل•صفحات•على•مواقع•
التواصل•االجتماعي،•والتي•كان•من•أشهرها•صفحة•»كلنا•خالد•سعيد«،•ثم•توالت•بعد•ذلك•
األدوار•التي•قامت•بها•شبكات•التواصل•االجتماعي•مثل•»الفيسبوك•وتويتر«•في•جذب•األفراد•
من•أعمار•مختلفة•للمشاركة•في•العملية•الديموقراطية•ومنحهم•فرًصا•للتفاعل•الديموقراطي•

والتغيير•السياسي.

ولم•يقتصر•استخدام•شبكات•التواصل•االجتماعي•على•األفراد•فقط•للتعبير•عن•آرائهم•
السياسية• األحــزاب• سعي• إلــى• تعداه• ولكن• المجتمعية،• السياسية• األوضــاع• في• والمشاركة•
والمرشحين•السياسيين•لتوظيف•تلك•الشبكات•من•خالل•استراتيجيات•اتصالية•محددة•في•

عرض•وجهات•نظرهم•وأهدافهم•ومحاولة•كسب•تأييد•قطاعات•الجمهور•المختلفة•لها.

في• بوك• للفيس• السياسية• واألحــزاب• السياسيين• المرشحين• استخدام• حداثة• ورغم•
مصر•في•حمالتهم•االنتخابية،•فإّن•هذا•االستخدام•تعاظم•دوره•خارج•مصر•كوسيلة•اتصال•
حديثة•منذ•النجاح•الواضح•الذي•استطاع•الرئيس•األمريكي•باراك•اوباما•أن•يحققه•عام•2008•
في•حملته•االنتخابية•على•الفيس•بوك.•وقد•ظهر•االهتمام•المتزايد•باستخدام•الفيس•بوك•
في•الحمالت•االنتخابية•في•مصر•بوجه•عام•من•بعد•ثورة•الخامس•والعشرين•من•يناير•2011•
والتي•كان•لشبكات•التواصل•االجتماعي•فيها•دور•بارز•في•نشر•المعلومات•والحقائق•من•خالل•
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نشر•النصوص•والصور•الفوتوغرافية•والفيديو)1(،•والتي•يتم•تكرار•نشرها•من•خالل•عدد•
كبير•من•األصدقاء•والمجموعات.وقد•استخدم•القادة•السياسيون•واألحزاب•السياسية•شبكات•
التواصل•االجتماعي•مثل•Facebook•،MySpace•،YouTube•في•حمالتهم•االنتخابية•لتحقيق•
أهداف•رئيسية•من•أهمها•التفاعل•مع•الناخبين•من•خالل•اتصال•ثنائي•االتجاه،•وتحقيق•
التكامل•والترابط•بين•مختلف•الحمالت•االنتخابية•في•باقي•الوسائل•االتصالية،•باالضافة•
المعلومات• تبادل• خالله• من• يتم• افتراضي• انتخابي• مجتمع• لتكوين• الناخبين• تشجيع• إلى•
الستمرارية• الــالزم• والمعنوي• المادي• الدعم• وتقديم• االنتخابي• للقرار• الالزمة• والخبرات•

الحمالت•االنتخابية•ونجاحها.

الخاصتين• الرسميتين• السياسيتين• الصفحتين• بتحليل• الــدراســة• هــذه• اهتمت• وقــد•
بالمرشحين•النتخابات•الرئاسة•المصرية•2014•الفريق•عبد•الفتاح•السيسي•وحمدين•صباحي•
والتعرف•على•االستراتيجيات•االتصالية•المستخدمة•في•دعايتهما•االنتخابية•من•خالل•التحليل•
على• طبقت• ميدانية• دراســة• الى• باالضافة• هذا• عليهما،• تحميلها• تم• التي• للبوستات• الكيفي•
الشباب•الجامعي•المصري•للتعرف•على•تقييمه•للصفحتين•ومدى•تاثيرهما•في•قراره•االنتخابي.

األدوار السياسية لشبكات التواصل االجتماعي
2006•هو• الفيس•بوك•عام• التواصل•االجتماعي• إنشاء•شبكة• الهدف•األساسي•من• كان•
إنشاء•روابط•اجتماعية•بين•الطالب•الجامعيين•في•جامعة•هارفارد•األمريكية،•ثم•تطور•األمر•
•في•االنضمام•إلى•شبكة•الفيس•بوك• •فرٍد•يمتلك•عنواًنا•بريديًّا•الحقُّ في•عام•2007•ليكون•أليِّ
لبناء•عالقات•اجتماعية•بين•األفراد•وتسهيلها•وإتاحة•الفرصة•أمامهم•الختيار•»أصدقاء«،•عادًة•

ما•تكون•العالقات•بينهم•على•الموقع•عالقات•حقيقية)2(.

وقد•اعتبر•البعض•الشبكات•االجتماعية•بصفة•عامة•نافذة•للمشاركة•السياسية،•خاصة•
التي•تخضع•لضغوط•سياسية• اإلعالمية• األنظمة• في•مختلف• المواطنين• ثقة• اهتزاز• في•ظل•
واجتماعية•متعددة.•ويعد•الفيس•بوك•من•أكثر•شبكات•التواصل•االجتماعي•انتشاًرا•واستخداًما•
في•الحياة•السياسية،•حيث•يمكن•من•خالله•إعادة•نشر•ما•تم•نشره•بالفعل•في•وسائل•اإلعالم•
نات•شخصية•personal blogs•أو•مالحاظاتهم• التقليدية،•وإتاحة•الفرصة•للساسة•لكتابة•مدوَّ
التي•تناقش•الموضوعات•السياسية•وتساعد•الناخبين•أيضا•على•الحصول•على•المعلومات•بشأن•

االنتخابات•وإلي•زيادة•فاعلية•المشاركة•السياسية•بتفعيل•دور•الجمهور•المستهَدف.)3(

(1) Omoush, K.& others (2012), The impact of Arab cultural values on online social networking: The case of 
Facebook, Computers in Human Behavior, 28: pp.2397- 2012.

(2) A. Moreau et autres, L’usage de Facebook et les enjeux de l’adolescence: une étude qualitative, 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 60: pp.430 - 2012. 

(3) (Elsebahy, N., (2013), The impact of Social Media outlets on the presidential elections: a case study on 
Egypt’s 2012 presidential elections, unpublished master thesis, The American University in Cairo, p. 2.
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ومع•انتشار•شبكة•الفيس•بوك•االجتماعية•تزايد•إدراك•الباحثين•والناشطين•السياسيين•
ألهمية•توظيف•الشبكات•االجتماعية•في•الحياة•السياسية•وتعبئة•الرأي•العام،•خاصة•مع•تعاظم•
ة•للجماعات•واألحزاب•السياسية• اإلمكانيات•التي•يمكن•استخدامها•لتحقيق•األهداف•المرجوَّ
والمنظمات•وجماعات•المصالح•المختلفة.•فقد•أصبح•اإلنترنت•بصفٍة•عامة،•وشبكات•التواصل•
االجتماعي•بصفة•خاصة،•المخرجيِن•الرئيسيين•للحد•من•احتكار•النظم•الحاكمة•للمعلومات•
الى• باإلضافة• السياسية،• المعارضة• دور• وتدعيم• المواطنين،• لدى• السياسي• الوعي• ونشر•
استخدامها•كوسيلة•لنشر•الثقافة•السياسية•وتوعية•الجمهور•وزيادة•اهتمامه•بالشؤون•السياسية،•
بما•يزيد•من•المشاركة•النشطة•لألفراد•كخطوة•أولى•للتنمية•السياسية)1(،•إضافة•الى•ُقدرة•
audience fragmented،•في•محاولة• التقسيم• إلى•جمهور•شديد• الوصول• الشبكات•على• تلك•

هة•له)2(. للتأثير•فيه•عبر•مضامين•مناسبة•وموجَّ

ومع•تزايد•عدد•مستخدمي•شبكات•التواصل•االجتماعي•وتنوع•استخداماتهم•لها•خالل•
د•ومعاِرض•لألدوار• السنوات•الماضية•لتشمل•االستخدام•السياسي،•انقسم•الباحثون•بين•مؤيِّ
السياسية•التي•يمكن•أن•تحققها•شبكات•التواصل•االجتماعي،•بدًءا•من•خلق•فرص•للتفاعل•

السياسي،•وصوال•إلى•تحقيق•التمكين•المطلوب•للديموقراطية•المنشودة.

ف•Katharine E. Van Wyngarden•المشاركة•السياسية•من•خالل•الفيس•بوك•بأنها• وُيعرِّ
التواصل•والتحاور•ومشاركة•اآلراء•السياسية•بين•األفراد)3(.•وقد•أشار•بعض•الباحثين•إلى•أن•
م•المشاركة• استخدام•المجموعات•السياسية•online political groups•لشبكة•الفيس•بوك•ُيدعِّ
face-to- الجمعي• االتصال• من• يقترب• ما• إلى• الوصول• حّد• إلى• »األصدقاء«،• بين• السياسية•
face groups؛•ليتشارك•األفراد•المعلومات•ودوافع•العمل•السياسي،•ليكون•بذلك•بمثابة•منتدى•

للنقاش•وتبادل•اآلراء)4(.•كما•أوضح•Lucia Vesnic-Alujevic•أن•المشاركين•على•الفيس•بوك•
في•مجموعات•سياسية•غالًبا•تتراوح•أعمارهم•بين•26•و35•سنة،•وهم•ذوو•مستًوى•تعليمي•عاٍل،•
ويستخدمون•اإلنترنت•بشكل•يومي.•وهي•نتيجة•يجب•أخذها•في•االعتبار•عند•التخطيط•ووضع•

استراتيجيات•العالقات•العامة•السياسية•الستهداف•هذه•الفئة•العمرية)5(.

السيد•بخيت•محمد•درويش•)2013(،•تقييم•األدوار•السياسية•لشبكات•التواصل•االجتماعية•:•مؤشرات•ونموذج•مقترح،• •)1(
دورية•اعالم•الشرق•األوسط،•العدد•التاسع،•ص•31.

(2) Hong, S. & Nadler, D.(2012), Which candidates do the public discuss online in an election campaign? The 
use of social media by 2012 presidential candidates and its impact on candidate salience, Government 
Information Quarterly, vol.29: pp.460.

(3) Wyngarden, K. (2012), New participation, new perspectives? Young adults’ political engagement using 
facebook, unpublished master thesis, Colorado State University, p.116.

(4) Conroy, M.& others (2012), Facebook and political engagement: A study of online political group 
membership and offline political engagement, Computers in Human Behavior, vol.28: p.1544.

(5) Alujevic, L. (2012), Political participation and web 2.0 in Europe: A case study of Facebook, Public 
Relations Review, vol.38 :p. 469.
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حو•الرئاسة•في•السنوات•األخيرة•على•أن•تكون•لهم•صفحات•على•شبكة• وقد•حرص•ُمَرشَّ
الفيس•بوك،•والتى•ُتعطي•الفرصة•للمستخدم•لإلعجاب•»Like«•ومتابعتها•والتفاعل•معها.•وقد•
السياسية• األنشطة• دعم• بهدف• وذلك• لحزب•سياسي،• أو• لشخصية•سياسية• الصفحة• تكون•
الخاصة•بهم•أو•تكون•منبًرا•لهم•لعرض•آرائهم•واتجاهاتهم•وفكرهم•السياسي،•ووسيلة•لنشر•
المتحدة• الواليات• في• الرئاسة• استخدم•مرشحو• المثال• وعلى•سبيل• وأنشطتهم)1(.• أخبارهم•
•Facebook مثل• االنتخابية،• الفترات• أثناء• االجتماعي• التواصل• شبكات• بكثافة• األمريكية•
MySpace•،YouTube،•بهدف•ربط•الناخبين•عن•طريق•وسيلة•اتصالية•تحقق•التفاعل•ثنائي•

حمالت• ودعم• االتصالية• الوسائل• بقية• في• االنتخابية• الحمالت• مع• التواصل• ودعم• االتجاه•
التبرع•للحمالت•االنتخابية•باالضافة•الى•تشجيع•الناخبين•لتكوين•مجتمع•انتخابي•من•الناخبين•
أنفسهم)2(.•وتعد•انتخابات•الرئاسة•األمريكية•عام•2008•هي•االنتخابات•األولى•التي•استخدمت•
فيها•شبكة•الفيس•بوك•كإحدى•الوسائل•الترويجية•الحديثة•للحملة،•حيث•تطوع•عدد•من•الشباب•
في•تدشين•حملة•المرشح•باراك•أوباما•على•الفيس•بوك،•واتسم•أسلوب•كتابتهم•وصياغتهم•
للجمل•باالختصار•واالقتضاب)3(.•أما•فيما•يتعلق•بالناخبين•فنجد•أن•هناك•فردا•من•عشرة•
أفراد•أقل•من•30•سنة•»صاَدق«•أو•أصبح•صديًقا•ألحد•المرشحين•على•الفيس•بوك،•للحصول•
على•معلومات•عن•أخبار•الحمالت•االنتخابية•وكتابة•تعليقاتهم•وأفكارهم•عن•هذه•الحمالت)4(.•
كما•اعتمد•أعضاء•البرلمان•الكندي•في•انتخابات•2009•أيضا•على•مواقع•الشبكات•االجتماعية•
ألغراض•التسويق•السياسي•أكثر•من•كونها•مواقع•لتكوين•عالقات•بين•األفراد•والتعارف•بينهم،•
وفي• السياسية)5(.• توجهاتهم• تدعم• أخرى• ومضامين• خطبهم،• من• أجزاء• ببث• قاموا• حيث•
انتخابات•الرئاسة•األمريكية•عام•2008•اعتمد•الناخبون•على•استقاء•المعلومات•عن•المرشحين•

من•خالل•مواقع•الشبكات•االجتماعية.•

الساحة• على• التغييرات• في• االجتماعي• التفاعل• مواقع• ساهمت• األخيرة• السنوات• وفي•
السياسية،•وهو•ما•شِهدناه•في•الثورات•التونسية•والمصرية•واليمنية•والليبية،•ووجود•حالة•من•
الحراك•السياسي•وتبادل•المعلومات•داخل•هذه•المجتمعات.•ولكون•سياق•المشاركة•السياسية•
في• كبيًرا• شوًطا• اجتازت• -التي• الغربية• المجتمعات• في• عنه• يختلف• العربية• المجتمعات• في•
تحقيق•الديموقراطية-•حيث•أن•طبيعة•األنظمة•السياسية•في•عدد•كبير•من•المجتمعات•العربية•

(1) Nelson, E.(2012), The impact of news source: Facebook, online news sites and political ideology, 
Unpublished master thesis, University of California, p.3.

(2) Attia, A.& others(2011), Commentary: The impact of social networking tools on political change in 
Egypt’s‘‘Revolution 2.0’’, Electronic Commerce Research and Applications, vol.10 :p.371.

(3) Godsall, D. (2010), Violet is hopeful for change:Social media and Barack Obama’s 2008 U.S. presidential 
election campaign, unpublished master thesis, Concordia University, Montreal, Quebec, Canada, p.96.

(4) Kim, Y.(2011), The Contribution of social network sites to difference: The relationships among SNSs, 
online political messaging, and exposure to cross-cutting perspectives, Computers in Human Behavior, 
Volume 27: p.971.

(5) Antoine, D.(2009), Empowerment Vis – à – Vis Disengagement: Social Networks in Canadian Political 
Marketing, unpublished master thesis , Faculty of Arts, University of Ottawa, p. 115. 
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ر•من•خاللها•المواطنون•عن•آرائهم•السياسية،•إضافة•إلى•وجود•حالة•من• ال•يتيح•قنوات•يعبِّ
اإلعالم• وسائل• إلى• الحالة• هذه• وتخطي• الحكومية،• اإلعــالم• وسائل• مصداقية• في• التشكك•
الخاصة؛•فإّن•ذلك•ما•جعل•من•ساحات•التفاعل•االجتماعي•الطريق•الوحيد•لتحقيق•مشاركة•

سياسية•حرة•وتبادل•للمعلومات.•

االستراتيجيات االتصالية يف احلمالت االنتخابية يف إطار مدخل 
التسويق السياسي

استخدم•الباحثون•مصطلحي•التسويق•السياسي•Political Marketing•واالتصال•السياسي•
»التسويق• ذلك• بأنه• السياسي• بالتسويق• وُيعنى• مترادف،• بشكل• •Political Communication

الذي•يستهدف•الـتأثير•على•الناخبين•للتصويت•لصالح•شخصية•أو•حزب•أو•اقتراح•معين«)1(،•
السياسية• الحمالت• في• التسويق• علم• وقواعد• فنونا• السياسي• التسويق• يستخدم• وبالتالي•
إلقناع•الناخبين•وتشجيعهم•لتكوين•انطباعات•عن•السياسيين•بشكل•يضاهي•أسلوب•التعامل•
مع•المنتجات،•وهو•ما•أشار•اليه•البعض•بأنه•مجال•يهتم•بإدارة•االنطباعات•السياسية•التي•
يتركها•الساسة•لدى•الجمهور•المستهدف•؛•من•خالل•التركيز•على•شخصية•السياسي•وقدرته•
على•الجذب،•واألسلوب•اللغوي•الذي•يستخدمه،•وكذلك•مظهره•الشخصي)2(.•كما•يهتم•علم•
التسويق•السياسي•بعملية•التفاعل•بين•الناخبين•والمؤسسات•السياسية،•وكذلك•تحفيز•اهتمام•

واندماج•الناخبين•في•العملية•السياسية)3(.

بموقف• مرتبط• أنه• أي• موقفًيا،• اتصااًل• السياسي• التسويق• في• االتصال• اعتبار• وُيمكن•
معين•وطبًقا•للنموذج•الموقفي•الستراتيجيات•االتصال•توجد•أربع•استراتيجيات•لالتصال•في•
للموقف• وفًقا• بعضها• أو• إحداها• االنتخابية• الحمالت• مخططو• يستخدم• السياسي،• التسويق•
الذي•يواجهونه،•وهذه•االستراتيجيات•هى•اإلعالم•واإلقناع•وبناء•اإلجماع•والحوار•وهي•ماتم•
إلى•إمداد• الدراسة.•وتشير•استراتيجية•اإلعالم• الموقعين•محل• تطبيقها•في•تحليل•مضمون•
الجمهور•بالمعلومات•لمساعدته•على•تكوين•اآلراء•والقرارات،•وُتعني•استراتيجية•اإلقناع•بدعم•
أو• الحزب• أو• السياسية• للمؤسسة• المنتمية• األساسية• الجماهير• مع• االستراتيجية• العالقات•
واتجاهات•وسلوك•جمهور• تغيير•مقصود•في•معارف• إلى•إحداث• السياسي،•وتسعى• المرشح•
األدنى• الحد• تحقق• مشتركة• أرضية• إيجاد• إلى• اإلجماع• بناء• استراتيجية• تهدف• كما• معين،•
النشطة،•كما•تعتمد• الجماهير• إلى• المسوقة•وجماهيرها،•وتتوجه• الجهات• التفاهم•بين• من•

(1) - LeBaron, D. (2008), Essayes in Political Marketing, dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, 
The Pennsylvania State University, p.3.

(2) De Landtsheer, C. & others, (2008). Political Impression Management: How Metaphors, Sound Bites, 
Appearance Effectiveness, and Personality Traits Can Win Eelections, Journal of Political Marketing, 
7(3): 227- 228.

(3) Henneberg, S.& others (2009), Political Marketing Management and Theories of Democracy, Marketing 
Theory 9( 2): pp.165-166. 
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استراتيجية•الحوار•على•السياسة•التفاعلية•التي•تعمل•على•إشراك•الجمهور•في•المسؤولية)1(.•
وفي•هذه•الدراسة•يتم•تحليل•االستراتيجيات•االتصالية•المستخدمة•في•البوستات•كاآلتي•:

الحملة• تقدم• مــدى• أخبار• على• التركيز• إلــى• تشير• وهــي• اإلعالمية•:• -•االستراتيجية•
االنتخابات• نتائج• إعــالن• المثال• سبيل• على• تناولت• التي• المنشورات• تحميل• إلى• باإلضافة•
28/26•مايو• الرئاسية•من• أيام•االنتخابات• الناخبين• العددي•لفرز•أصوات• ومؤشرات•الحصر•

2014•يوًما•بيوم،•وذلك•بالنسبة•لحملة•الفريق•السيسي.

على• المؤيدين• لحشد• الدعوة• الــدراســة• هــذه• في• تعني• وهــي• الحشد :• - استراتيجية 
الصفحتين•الرسميتين،•ودفعهم•للقيام•بفعاليات•إلكترونية•معينة•على•الفيس•بوك•وإرسالها•

للصفحة.
- استراتيجية الترويج لألنشطة األخرى :•وتعتمد•هذه•االستراتيجية•على•عرض•باقي•
المؤتمرات• •- التلفزيونية• اإلعالنات• مثل• للمرشح،• الرسمية• الصفحة• على• الحملة• أنشطة•
التكامل•بين• الجماهيرية•-•السالسل•البشرية،•وغيرها•من•األنشطة•المختلفة•وذلك•بهدف•

أنشطة•الحملة.
- استراتيجية مرتكزات البرنامج االنتخابي :•استخدام•مرتكزات•البرنامج•االنتخابي•
بالحملة• الخاصة• صفحته• على• للمرشح• قصيرة• تصريحات• أو• تويتات)2(• شكل• في• للحملة•

االنتخابية•على•الفيس•بوك،•وفيها•ُيعبر•عن•دعائم•برنامج•حملته•االنتخابية.

كما•تضمنت•استراتيجية استخدام المشاهير•دعم•المشاهير•والفنانين•للحملة.
media system dependency theory نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم
تستفيد•الدراسة•من•نظرية•االعتماد•على•وسائل•االعالم•والتي•تهتم•بدراسة•العالقة•بين•
االجتماعي)3(.• والنظام• والجمهور• االعالم• والتأثر•وهي•:•وسائل• التأثير• تتبادل• ثالثة•جوانب•
نظم• الجمهور•من• وتوقعات• أهداف• بين• المواءمة• بأنه• االعالم• وسائل• على• االعتماد• وُيعرف•
وسائل•اإلعالم•وقدرتها•على•تلبية•هذه•األهداف•والتوقعات،•وتتركز•هذه•األهداف•على•كونها•
أهدافا•ترتبط•بالفهم•والتوجيه•والترفيه)4(.•ويؤثر•االعتماد•على•وسائل•اإلعالم•في•المجتمعات•

أميرة•جمال•)2014(،•العالقة•بين•استخدام•مرشحي•رئاسة•الجمهورية•لإلعالم•الجديد•والسلوك•االنتخابى•للجمهور• •)1(
المصري•في•انتخابات•2012،•رسالة•ماجستير•غير•منشورة،•قسم•علوم•االتصال•واإلعالم،•كلية•اآلداب،•جامعة•عين•

شمس،•صـ•ـ•158-156.
التويتات•جمع•لكلمة•تويتة•tweet•أو•تغريدة•كما•هو•الحال•على•موقع•تويتر،•وهو•يسمح•بإرسال•)تغريدات(•على•الموقع• •)2(

عن•حالة•المشتركين•بحد•أقصى•140•حرفًا•للرسالة•الواحدة.
محمد•عبد•الحميد•)2010(،•نظريات•االعالن•واتجاهات•التأثير،•ط3،•القاهرة:•عالم•الكتب،•ص•307-297. •)3(

(4) (Lyu, J. )2012), How young Chinese depend on the media during public health crises? A comparative 
perspective, Public Relations Review, vol.38: p.800.
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من• العديد• أكدت• وقد• ومعتقداته)1(.• وأجندته• المستهدف• الجمهور• اتجاهات• على• المتقدمة•
هام• كمصدر• االعــالم• وسائل• على• األفــراد• واعتماد• النظرية• هذه• فــروض• الــدراســات•صحة•
دوافع• أهم• من• الحديث• العصر• في• يعد• المعلومات• على• الحصول• دافع• وأن• للمعلومات)2(،•
االعتماد•على•وسائل•التواصل•االجتماعي•التي•تطورت•بحيث•تلبي•هذه•االحتياجات•والدوافع•؛•
وهو•مادفع•عددا•من•الشركات•والمؤسسات•والمشاهير•إلى•إنشاء•صفحات•خاصة•بهم•على•
الفيس•بوك•لتلبي•احتياجات•الجماهير•المستهدفة•للمعلومات•عنهم•؛•سواء•أكانوا•مؤسسات•أو•
أفراد•مشاهير•في•المجتمع)3(.•وفي•األغلب•تعتمد•النظم•السياسية•على•وسائل•اإلعالم•للحفاظ•
على•بقاء•النظام•السياسي•وضمان•استمرار•الوالء•للدولة،•وتنظيم•المواطنين•وتعبئتهم•لتنفيذ•
أو• السياسية• القوى• بين• تظهر• التي• الصراعات• على• السيطرة• وكذلك• السياسية•؛• القرارات•
كسبها،•وللحصول•على•المعلومات•الرسمية•وغير•الرسمية•لتغطية•األخبار•والشؤون•العامة)4(.

وفي•هذا•اإلطار•تحاول•الدراسة•االستفادة•من•هذه•النظرية•في•تفسير•اعتماد•الشباب•
والتعرف• المحيطة• البيئة• لفهم• الرئاسية• االنتخابات• أوقات• بوك• الفيس• على• الدراسة• عينة•
الجادة• للمضامين• تعرضه• ومــدى• االنتخابي،• القرار• التخاذ• للتوجيه• دوره• وكذلك• عليها،•
المتمثلة•في•الموضوعات•السياسية•مؤشًرا•لنشاطه•وتوفر•عنصر•االنتقائية•لديه،•وهي•إحدى•

الفرضيات•األساسية•لنظرية•االعتماد.•

الدراسات السابقة
تزايد•االهتمام•في•الفترة•األخيرة•بإجراء•الدراسات•التي•تتناول•األدوار•السياسية•التي•
يمكن•أن•تقوم•بها•الشبكات•االجتماعية•بصفة•عامة،•والفيس•بوك•بصفة•خاصة،•في•التأثير•

على•القرارات•االنتخابية•وعمليات•التعبئة•والحشد•السياسي.

وقد•تبين•من•مسح•التراث•العلمي•السابق•وجود•عدد•من•الدراسات•العربية•واألجنبية•التي•
اهتمت•بالتعرف•على•استخدامات•اإلنترنت•في•الحياة•السياسية•بصفة•عامة،•إال•أنه•في•الجزء•
التالي•سيتم•التركيز•على•الدراسات•التي•تناولت•استخدامات•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•
فترات•االنتخابات•؛•الرتباط•هذه•الدراسات•بموضوع•الدراسة،•لذلك•سيتم•تقسيم•الدراسات•
السابقة•إلى•محورين•رئيسيين•؛•ُيعنى•المحور•األول•بدراسة•طبيعة•وحدود•األدوار•السياسية•

(1) Robertson, T. (2009), Media dependency during a potential agricultural terrorist attack on the U.S. food and 
fieber system, dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, Oklahoma State University, pp. 8- 15.

(2) Sun, S. (2004), Internet use, involvement, and dependency, dissertation for the degree of Doctor of 
Philosophy, College of Comm unication and Information of Kent State, p.153.

(3) Campbell, H. (2012), The Relationship between Facebook use and Religiosity among Emerging Adults, 
dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, College of Mass Communications and Information 
Studies, University of South Carolina, p.41.

محمد•الرقي•)2015(،•اعتماد•الجمهور•اليمني•على•وسائل•اإلعالم•كمصدر•للمعلومات•السياسية،•رسالة•دكتوراه•غير• •)4(
منشورة،•قسم•علوم•االتصال•واإلعالم،•كلية•اآلداب،•جامعة•عين•شمس،•ص•60.
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شبكات• باستخدامات• الثاني• المحور• ُيعنى• بينما• عامة،• بصفة• االجتماعي• التواصل• لشبكات•
التواصل•االجتماعي•في•فترات•االنتخابات.•

في•إطار•المحور•األول•المعني•بدراسة•طبيعة•وحدود•األدوار•السياسية•لشبكات•التواصل•
بين• العالقة• بدراسة• اهتمت• التي• الدراسات• من• عدد• رصد• يمكن• عامة• بصفة• االجتماعي•
استخدام•شبكات•التواصل•االجتماعي•والمشاركة•السياسية،•والتي•أكدت•نتائجها•على•الدور•
اإليجابي•لشبكات•التواصل•االجتماعي•في•دعم•المشاركة•السياسية•للمتعرضين•وتكوين•رأي•
عام•لديهم،•ومن•ذلك•دراسة•(فتحي•شمس•الدين•وأسماء•مسعد،•)2014•والتي•طبقت•على•
عينة•من•200•شاب•مصري•في•محافظة•القاهرة•الكبرى،•وتوصلت•إلى•وجود•عالقة•ايجابية•بين•
التعرض•لشبكات•التواصل•االجتماعي•وإيجابية•المشاركة•السياسية•لدى•المتعرضين•لها)1(.•
هذه•النتيجة•أكدتها•دراسة•)Lucia Vesnic-Alujevic 2012(•حيث•توصلت•إلى•أنه•كلما•زادت•
مشاركة•األفراد•السياسية•على•الفيس•بوك•عبر•صفحاتهم•الخاصة،•سواء•بالتعليق•أو•بنشر•
المعلومات•السياسية،•كان•هناك•فرصة•أكبر•لمشاركتهم•السياسية•في•الواقع•الحقيقي.)2(•وقد•
توصلت•الدراسة•التي•قام•بها•المركز•العربي•لألبحاث•ودراسة•السياسات•على•عينة•قوامها•
367•شابا•من•الشباب•المصري•الناشط•سياسيا،•في•فترة•ما•قبل•اندالع•الثورة•المصرية•في•

يناير•2011•بشهر•واحد•مباشرة•؛•توصلت•إلى•وجود•عالقة•ارتباطية•قوية•بين•ممارسة•النشاط•
السياسي•من•خالل•ساحات•التفاعل•االجتماعي•باإلنترنت•وممارسته•في•الواقع•الميداني)3(.•
وقد•أكدت•على•هذه•النتيجة•أيضا•دراسة•)Vitak, Zube & others, 2009(•والتي•طبقت•على•
عينة•مكونة•من•683•طالب•في•احدى•الجامعات•االمريكية•قبل•شهر•من•انتخابات•الرئاسة•
االمريكية•لعام•2008•)4(.•اما•فيما•يتعلق•بدور•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•تكوين•الرأي•
والتي•طبقها•على•عينة•من• الغفور،•2012(• دراسة•)أشرف•عبد• أن• فنجد• السياسي• العام•
500•مفردة•من•جنسيات•عربية•مختلفة،•من•بينها•مصر،•توصلت•إلى•وجود•عالقة•ارتباطية•
إيجابية•بين•استخدام•الشبكات•االجتماعية•واالعتماد•عليها•في•تكوين•الرأي•العام•تجاه•الثورات•

العربية)5(.

فتحي•محمد•شمس•الدين•واسماء•مسعد•)2014(،•معالجة•القضايا•السياسية•في•شبكات•التواصل•االجتماعي•واتجاه• •)1(
الشباب•المصري•نحو•احداث•30•يونيو•:•صفحة•حركة•تمرد•نموذجا،•المجلة•المصرية•لبحوث•االعالم•واالتصال،•العدد•

الرابع،•السنة•الثانية•يناير/•مارس•2014،•ص•196•-•212.
(2) - Alujevic, L. (2012), Political participation and web 2.0 in Europe: A case study of Facebook, Public 

Relations Review, 38: p. 469.

ودراسة• لألبحاث• العربي• المركز• والتحديات،• واالتجاهات• الدوافع• المصرية:• الثورة• •،)2012( وآخــرون• نصار• آية• •)3(
السياسات،•قطر،•الدوحة،•ص:26.

(4) Vitak, J., Zube, P., Smock, A., Carr, C., Ellison, N.& Lampe, C.(2009), “Poking people to participate: 
Facebook and political participation in the 2008 election “The Annual Meeting of the International 
Communication Association , May 20, , Marriot , Chicago,IL.

أشرف•عبد•الغفور•)2012(،•دور•الشبكات•االجتماعية•في•تكوين•الرأي•العام•في•المجتمع•العربي•نحو•الثورات•العربية• •)5(
-•دراسة•ميدانية•مقارنة•على•الجمهور•العربي•في•مصر•وتونس•وليبيا•وسوريا•واليمن،•المنتدى•السنوى•السادس•للجمعية•

السعودية•لالعالم•واالتصال،•شبكات•التواصل•االجتماعي•وتشكيل•الرأي•العام•“،•15-16•أبريل•,•الرياض.
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فترات• في• االجتماعي• التواصل• باستخدامات•شبكات• المعني• الثاني• المحور• إطار• وفي•
االنتخابات•يمكن•إرجاع•بداية•هذا•النوع•من•الدراسات•إلى•انتخابات•الرئاسة•األمريكية•في•
على• تركز• بوك• الفيس• على• 1000•صفحة•سياسية• إنشاء•حوالي• والتي•صاحبها• •،2008 عام•
المرشحيِن•الرئاسييِن•أوباما•وماكين،•حيث•بلغت•أعداد•مؤيدي•أوباما•على•هذه•الصفحات•2.8•
مليون•مؤيد،•في•الوقت•الذي•بلغ•فيه•عدد•مؤيدي•ماكين•62000•مؤيد)1(.•وقد•اهتمت•عدد•من•
الدراسات•بتحليل•مضمون•الصفحات•السياسية•وقت•االنتخابات•للتعرف•علي•اإلستراتيجيات•
•)Williams &Gula 2009(•المستخدمة•في•اجتذاب•أكبر•عدد•من•المؤيدين.•وتوصلت•دراسة
2008،•حيث• لعام• األمريكي• الكونجرس• انتخابات• في• مؤثر• دور• له• كان• بوك• الفيس• أن• إلى•
ساعد•استخدام•90•%•من•المرشحين•على•اجتذاب•عدد•أكبر•من•المؤيدين•من•خالل•تزويد•
صفحات•الفيس•بوك•الخاصة•بهم•بمواد•الدعاية•االنتخابية•وروابط•لمواقع•وصفحات•أخرى،•
وإتاحة•الفرصة•في•الوقت•نفسه•لمؤيديهم•أن•يرسلوا•تعليقاتهم)2(.•كما•أشارت•نتائج•دراسة•
الفيس•بوك•لطالب• بتحليل•صفحات• التي•قاما•من•خاللها• •)Roberts & Anderson: 2009(
الصفحات•• هذه• غالبية• أن• إلى• بأسبوعين؛• •2008 االمريكية• الرئاسة• انتحابات• قبل• جامعيين•
احتوت•على•رسائل•سياسية،•وأن•25•%•من•المشاركين•في•هذه•الصفحات•أظهروا•تأييدهم•على•
 Woolley & Limperos،, 2010(•ومن•خالل•دراسة•.)الصفحة•لمرشحهم•الذي•قرروا•انتخابه)3
Oliver(•والتي•قاموا•فيها•بالتحليل•الكيفي•للصفحات•السياسية•للمرشحين•أوباما•وماكين•على•

َن•أن•مضمون•هذه•الصفحات• َتَبيَّ الفيس•بوك•وقت•انتخابات•الرئاسة•األمريكية•لعام•2008،•
إليه• أرجع• ما• وهو• ماكين،• من• إيجابية• أكثر• بصورة• أوباما• بــاراك• المرشح• إبــراز• على• ركز•
البعض•سبب•فوز•أوباما•في•تلك•االنتخابات)4(.•وخلصت•دراسة•)Ketabchi 2013•وآخرين(•
في• االجتماعي• التواصل• شبكات• كإحدى• تويتر• استخدام• تأثير• مدى• معرفة• استهدفت• التي•
انتخابات•الرئاسة•اإليرانية•التي•ُأجريت•في•يونيو•عام•2009،•وقام•الباحثون•فيها•بإجراء•تحليل•
مضمون•للتغريدات•tweets•التي•تم•نشرها•قبل•االنتخابات•الرئاسية•لمدة•ثالثة•أشهر،•وأيًضا•
لمدة•15•أسبوًعا•بعد•االنتخابات•؛•خلصت•إلى•أن•استخدام•تويتر•من•قبل•اإليرانيين•كان•يعكس•
األحداث•واألوضاع•للعالم•الخارجي،•أي•أنه•تم•االستخدام•بشكل•أحادي•االتجاه)5(.•كما•كشفت•

(1) (Dunham,R. & Silverman,D.(2008), Obama’s preferred address begins with http, not 1600. The Houston 
Chronicle, November 9: A1, A21.

(2) Williams, C. &Gulati, J. (2009), “Facebook grows up: An empirical assessment of its role in the 2008 
congressional elections”, The Annual Meeting of the Midwest Political Science Asoociation 67th Annual 
National Conference, Apr 2,The palmer House Hilton, Chicago,IL. 

(3) Roberts,P. & Andersen,P., 2009, “Political Discourse on Facebook in a Time of Change:The Election of 
2008”. The Political Communication Division of the National Communication Association, February, 
2009.

(4) Woolley,J., Limperos, A. & Oliver, M. (2010). The 2008 Presidential Election, 2.0: A Content Analysis of 
User-Generated Political Facebook Groups, Mass Communication and Society, 13 (5):p.632

(5) Ketabchi, K.& others, (2013). Mutual influence of Twitter and postelection events of Iranian Presidential 
election, Social and Behavioral Sciences, pp. 40-56. 
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دراسة•)Pang & Goh, 2012(•التي•تم•من•خاللها•تحليل•مضمون•صفحات•الفيس•بوك•لجميع•
األحزاب•السياسية•وقت•االنتخابات•البرلمانية•في•سنغافورة•عام•2011؛•عن•أنه•تم•استخدام•
الصفحات•الرسمية•لألحزاب•في•تزويد•الجمهور•بالمعلومات•الالزمة•عن•األحزاب•وتوضيح•
القضايا•محل•اهتمامهم•والتركيز•على•كفاءة•المرشحين)1(.•وفي•دراسة•)أميرة•جمال•2014(•
الجمهورية•في•مصر•لإلعالم• رئاسة• استخدام•مرشحي• التعرف•على•طبيعة• استهدفت• التي•
الجديد•فى•انتخابات•الرئاسة•2012،•والتي•قامت•من•خاللها•بتحليل•جميع•المواقع•والصفحات•
الخاصة•بمرشحي•الرئاسة•الثالثة•عشر•فى•الجولة•األولى•والثانية•من•االنتخابات•الرئاسية،•
خلصت•إلى•أن•عدًدا•من•المرشحين•استخدموا•الصفحات•والمواقع•في•الدعوة•للتطوع•للعمل•

في•حمالتهم•االنتخابية،•وأنه•تم•تحميل•استمارة•التطوع•على•هذه•المواقع)2(.

وفيما•يتعلق•بالدراسات•التي•اهتمت•بالتعرف•على•استخدامات•وتاثيرات•شبكات•ومواقع•
التي•ُأجريت•على• •)Cosma & Ancu(•أثناء•االنتخابات،•نجد•أن•دراسة التواصل•االجتماعي•
موقع•MySpace•أثناء•االنتخابات•األمريكية•عام•2008،•قد•توصلت•إلى•أن•من•أهم•دوافع•تصفح•
الناخبين•لملفات•المرشحين•للرئاسة•هو•التفاعل•مع•مؤيدي•المرشحين•الذين•يتقاسمون•معهم•
نفس•االهتمامات•السياسية)3(.•كما•أشارت•دراسة•)Compton، 2008()4(•و)عبدالكريم•صالح،•
2013()5(•إلى•أن•الحصول•على•المعلومات•عن•المرشحين•السياسيين•ومعرفتهم•بصورة•أكبر•هو•

من•أهم•دوافع•استخدام•الجمهور•لشبكات•التواصل•االجتماعي•وقت•االنتخابات.

التعقيب على الدراسات السابقة
من•خالل•استعراض•الدراسات•السابقة•يمكن•رصد•عدة•مالحظات•:

أن•الدراسات•األجنبية•في•هذا•المجال•كانت•أكثر•تنوًعا•وعدًدا،•وهو•ما•يمكن•إرجاعه•.•1
إلى•حداثة•خوض•مصر•لتجربة•تنظيم•حمالت•االنتخابات•الرئاسية•بصفة•عامة،•

واستخدام•اإلعالم•الجديد•فيها•بصفة•خاصة.
هناك•جوانب•لم•تتناولها•الدراسات•المصرية•في•بحثها•للعالقة•بين•شبكات•التواصل•.•2

للناخبين،• االنتخابي• القرار• اتخاذ• في• دورها• مثل• االنتخابية،• والعملية• االجتماعي•
ومدى•اعتماد•الناخبين•علي•صفحات•المرشحين•الرسمية•في•الحصول•على•المعلومات.•
(1) - Goh, D. & Pang, N. , (2012), “Online and On Track? Political Party Use of Websites and Facebook 

During Singapore’s 2011 General Election” ,The Annual Meeting of the International Communication 
Association, 13 Sep.,Sheraton Phoenix Downtown, Phoenix.

أميرة•جمال•)2014(،•مرجع•سابق. •)2(
(3) Cosma & Ancu, (2009). MySpace politics: uses and gratifications of befriending candidates, Journal of 

Broadcasting & Electronic Media,Volume 53( 4), p.220.
(4) Compton, J. (2008). “Mixing friends with politics: A functional analysis of ‘08 presidential candidates 

social networking profiles”,The Annual Meeting of the NCA 94th Annual Convention, November 21, 
TBA,San Diego, California. 

عبدالكريم•صالح•)2013(،•استخدام•الشباب•العربى•لمواقع•التواصل•االجتماعى،•ماجستير•غير•منشورة•,•جامعة• •)5(
الدول•العربية•:•معهد•البحوث•والدراسات•العربية,•ص34.
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لم•تتناول•الدراسات•المصرية•في•بحثها•لطبيعة•األدوار•السياسية•لشبكات•التواصل•.•3
بهم،• خاصة• رسمية• لصفحات• السياسيين• المرشحين• استخدامات• االجتماعي•
هذه• اهتمت• ما• وهو• الصفحات،• هذه• في• المستخدمة• الدعائية• واإلستراتيجيات•

الدراسة•بتحقيقه.

مشكلة الدراسة
لشبكات• كــان• •،2011 يناير• من• •25 ثــورة• منذ• ملحوًظا• سياسيًّا• حــراًكــا• مصر• شهدت•
التواصل•االجتماعي•دور•ملحوظ•فيها،•وهو•ما•جعل•المرشحين•السياسيين•يتسابقون•لتوصيفها•
أنه• ونجد• السياسية.• وطموحاتهم• أهدافهم• تحقيق• خاللها• من• يستطيعون• اتصالية• كوسيلة•
إلنشاء• المرشحين• غالبية• تسابق• يناير• ثورة• أعقبت• التي• األولــى• الرئاسية• االنتخابات• منذ•
صفحات•خاصة•بهم•على•الفيس•بوك،•وهو•ما•تكرر•حدوثه•في•االنتخابات•الرئاسية•الثانية•
التي•أعقبتها•بعام•واحد.•وفي•هذا•االطار•تتحدد•مشكلة•الدراسة•في•تساؤل•رئيسي•وهو•ما•
هي•أهم•اإلستراتيجيات•االتصالية•المستخدمة•في•الحمالت•االنتخابية•على•صفحتي•الفريق•
عبد•الفتاح•السيسي•وحمدين•صباحي•مرشحي•سباق•الرئاسة•المصرية•لعام•2014•على•شبكة•

الفيس•بوك•؟•وما•تأثيرها•في•قرار•الناخبين•؟•

أمهية الدراسة
يستمد•هذا•البحث•أهميته•من•أربع•نقاط•وهي•:

الدعاية•	• في• االجتماعي• التواصل• لشبكات• السياسيين• المرشحين• استخدام• حداثة•
االنتخابية،•وهو•ما•أدى•إلى•ندرة•الدراسات•التي•تم•إجراؤها•في•هذا•المجال•وطبيعة•

تأثيراتها.
تركزت•معظم•الدراسات•التي•تناولت•تأثيرات•وسائل•اإلعالم•في•القرارات•االنتخابية•	•

على•وسائل•اإلعالم•التقليدية،•وهو•ما•يضيف•أهمية•إلى•هذه•الدراسة•الهتمامها•بهذا•
النوع•من•الدراسات.

تم•تحليل•مضمون•الصفحتين•الرئيسيتين•وجمع•بيانات•ميدانية•في•فترة•حيوية•وهي•	•
التي•سبقت•االنتخابات•الرئاسية•مباشرة،•أي•الفترة•التي•كثف•فيها•المرشحان•للرئاسة•

جهودهما•الدعائية•لكسب•المؤيدين.
تم•تطبيق•هذه•الدراسة•على•فئة•الشباب،•والتي•وجه•إليها•اللوم•لعزوفها•عن•المشاركة•	•

في•االنتخابات•الرئاسية•وفقا•لإلحصائيات•الرسمية•التي•ُأجريت•بعد•االنتخابات،•وهو•
ما•يعطى•الدراسة•أهمية•كبرى•في•التعرف•على•تقييمه•لمصداقية•الصفحتين•وتأثيرهما•

في•القرار•االنتخابي.
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أهداف الدراسة
تسعى•الدراسة•إلى•تحقيق•األهداف•التالية•:

التعرف•على•الدور•الذي•تلعبه•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•الترويج•لمرشحي•الرئاسة•	•
المصرية

التخاذ•	• االجتماعي• التواصل• مواقع• على• المصري• الشباب• اعتماد• مدى• على• التعرف•
القرار•االنتخابي.

الرئاسيين•	• للمرشحين• الرسميتين• الصفحتين• على• المستخدمة• اإلستراتيجيات• رصد•
في•الدعاية•االنتخابية.

بوك•	• الفيس• على• االنتخابية• الدعاية• لمصداقية•صفحتي• الشباب• تقييم• على• التعرف•
لمرشحي•الرئاسة•بالنسبة•لعينة•الجمهور•المصري.

التعرف•على•مظاهر•تفاعل•المبحوثين•مع•صفحتي•الدعاية•االنتخابية•لمرشحي•الرئاسة•	•
المصرية•2014•على•الفيس•بوك.

التعرف•على•تقييم•المبحوثين•للصفحات•الرسمية•للمرشحين•الرئاسيين•على•الفيس•	•
بوك.

اإلجراءات املنهجية
نوع الدراسة

تفصيلي• بشكل• الوصف• إلى• تهدف• التي• الوصفية• الدراسات• إلى• الدراسة• هذه• تنتمي•
للمواقف•والحاالت•والظروف،•حيث•يعمد•هذا•النوع•من•الدراسات•إلى•اإلجابة•عن•التساؤل•:•
كيف•تحدث•الظاهرة•؟•ومن•المتسبِّب•في•حدوثها•؟•كما•تهدف•الدراسات•الوصفية•إلى•شرح•
الظاهرة•االجتماعية•وتفسيرها)1(.•وهذه•الدراسة•تنتمي•إلى•البحوث•الوصفية•؛•ألنها•تسعى•
إلى•وصف•الصفحات•الرسمية•الدعائية•النتخابات•الرئاسة•المصرية•وتحليلها•على•موقع•الفيس•
بوك•بين•حمدين•صباحي•وعبد•الفتاح•السيسي•؛•بهدف•التعرف•على•اإلستراتيجيات•االتصالية•
الدراسة• تستهدف• كما• للمرشحين.• السياسي• للترويج• كوسيلة• الصفحتين• على• المستخدمة•
معرفة•مدى•اعتماد•واستخدامات•الجمهور•المصري•على•الفيس•بوك•التخاذ•القرار•االنتخابي.

منهج الدراسة
سوف•تعتمد•هذه•الدراسة•على•منهج•المسح،•وفي•إطاره•يتم•مسح•الجمهور•العام•من•
الشباب•المتعرضين•لصفحات•الفيس•البوك•المروجة•لمرشحي•سباق•الرئاسة•المصرية.•كما•

يتم•مسح•مضمون•الصفحات•الرسمية•لمرشحي•الرئاسة•المصرية•قبل•فترة•االنتخابات.

(1) McNeill, P.& Chapman, S.(2005), Research Methods ,3rd , New York: Routledge , p.5. 
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تساؤالت الدراسة
تساؤالت الدراسة التحليلية

ما•اإلستراتيجيات•المستخدمة•على•موقع•الفيس•بوك•في•الدعاية•االنتخابية•لمرشحي•	•
الرئاسة•المصرية•2014•؟

كيف•تم•توظيف•تلك•االستراتيجيات•لخدمة•أهداف•الترويج•السياسي•لمرشحي•الرئاسة•	•
المصرية•؟

تساؤالت الدراسة امليدانية
•ما•الدور•الذي•تلعبه•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•الترويج•لمرشحي•الرئاسة•المصرية•؟	•
مدى•اعتماد•الشباب•المصري•على•مواقع•التواصل•االجتماعي•التخاذ•القرار•االنتخابي•؟	•
الرئاسة•	• لمرشحي• بوك• الفيس• على• االنتخابية• الدعاية• صفحتي• مصداقية• مدى• ما•

بالنسبة•لعينة•الجمهور•المصري•؟
ما•تقييم•المبحوثين•للصفحات•الرسمية•للمرشحين•الرئاسيين•على•الفيس•بوك•؟	•
ما•مدى•تفاعل•المبحوثين•مع•صفحتي•الدعاية•االنتخابية•لمرشحي•الرئاسة•المصرية•	•

2014•على•الفيس•بوك•؟

فروض الدراسة
واالتجاهات•	• االنتخابات• في• المشاركة• متغيري• بين• إحصائية• داللة• ذات• فروق• توجد•

السياسية•لدى•المبحوثين•عينة•الدراسة.
توجد•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•المشاركة•في•االنتخابات•والمتغيرات•الديموغرافية•	•

للمبحوثين.
القرار•	• في• للمرشحين• االنتخابية• الحمالت• تأثير• بين• إحصائيًّا• دالــة• عالقة• توجد•

االنتخابي•للطالب•واتجاهاتهم•أو•ميولهم•السياسية.
توجد•عالقة•ذات•داللة•إحصائية•بين•متغيري•متابعة•الصفحات•الرسمية•واالتجاهات•	•

السياسية•للمبحوثين.
توجد•عالقة•ذات•داللة•إحصائية•بين•متغيري•تقييم•المبحوثين•للصفحتين•من•حيث•	•

تحريهما•للدقة•في•األخبار•المرتبطة•بمرشحي•الرئاسة•واالتجاهات•والميول•السياسية•
للطالب•عينة•الدراسة.
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جمتمع وعينة الدراسة
أواًل: جمتمع الدراسة

تتناول•هذه•الدراسة•الفترة•الزمنية•لالنتخابات•الرئاسية•المصرية•عام•2014.•وقد•تم•
اختيار•العينة•من•الشباب•الملتحقين•بكليتي•اإلعالم•بجامعتين•مصريتين•؛•إحداهما•خاصة•
وهي•جامعة•األهرام•الكندية،•واألخرى•حكومية•وهي•جامعة•القاهرة.•وقد•تم•تحديد•مجتمع•
الدراسة•في•الطالب•من•الشباب•الجامعي؛•لما•أظهرته•نتائج•العديد•من•االستطالعات•من•
انخفاض•نسبة•مشاركة•الشباب•في•انتخابات•الرئاسة•المصرية•في•الفئة•العمرية•أقل•من•20•

سنة،•حيث•أشار•استطالع•المركز•المصري•لبحوث•الرأي•العام•إلى•أنها•بلغت•26.8•٪)1(.•

ثانًيا: عينة الدراسة امليدانية من اجلمهور العام 
تعرض• الــذي• الجامعي• الشباب• من• عمدية• عينة• على• الميدانية• الــدراســة• تطبيق• تم•
للصفحتين•الترويجيتين•على•الفيس•بوك•لمرشحي•الرئاسة•المصرية•أو•إحداهما،•حتى•يتمكن•
من•ملء•االستمارة•واإلجابة•عن•تساؤالتها،•وذلك•في•الفترة•من•2014/07/1•حتى•2014/08/1،•
وذلك•بعد•انتهاء•الدراسة•التحليلية•والتعرف•على•أهم•نتائجها.•حيث•بلغ•قوام•عينة•الدراسة•
110•طالب،•وذلك•بنسبة•44.5•%•من•الذكور•و55.5 %•من•اإلناث.•وقد•شملت•الدراسة•59.5•%•

من•الطالب•الملتحقين•بالجامعة•الخاصة•و40.5•%•من•الطالب•الملتحقين•بالجامعة•الحكومية.•

ثالًثا: عينة الدراسة التحليلية
الفيس• موقع• على• المصرية• االنتخابات• لمرشحي• الترويجيتين• الصفحتين• تحليل• تم•
6/3/ 2014،•وهو•تاريخ•إعالن•لجنة• 2014/5/1•وحتى• بوك•تحليال•كميًّا•وكيفيًّا•لمدة•شهر•من•
االنتخابات•الرئاسية•نتيجة•انتخابات•رئيس•جمهورية•مصر•العربية•لسنة•2014،•وهو•الشهر•
الذي•يسبق•االنتخابات،•لمعرفة•اإلستراتيجيات•المستخدمة•للدعاية•السياسية•للمرشحين.

أدوات مجع البيانات
تم•تصميم•صحيفة•استقصاء•ميدانية•لجمع•البيانات،•بحيث•تقيس•األبعاد•المختلفة•.•1

للدراسة،•وقد•تم•عرض•االستمارة•على•عدد•من•المحكمين•من•أساتذة•اإلعالم)2(.•
وبناء•على•نتائج•االختبار•القبلي•ورأي•المحكمين•تم•تعديل•االستمارة•حتى•وصلت•إلى•

شكلها•النهائي.

(1) http://baseera.com.eg/baseera/recentpolls_ar.aspx, retrieved at 8-10-2014.

قام•بتحكيم•استمارة•االستقصاء•كل•من•األساتذة•: •)2(
-•ا.د/•سلوى•العوادلي،•أستاذ•العالقات•العامة•واإلعالن•بجامعة•القاهرة.

-•ا.د/•هبة•شاهين،•أستاذ•اإلعالم•بجامعة•عين•شمس.
-•د/•أحمد•فاروق،•أستاذ•العالقات•العامة•المساعد•بجامعة•حلوان.
-•د/•حسام•محمد•الهامي،•مدرس•الصحافة•بالجامعة•الحديثة.
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مفردات•.•2 إلى• للوصول• الشخصية• المقابلة• على• البيانات• جمع• في• الدراسة• اعتمدت•
العينة.

التحليل•الكيفي•والكمي•للصفحتين•الرسميتين•لمرشحي•الرئاسة..•3

املعاجلة اإلحصائية للبيانات
•SPSS•تم•معالجة•البيانات•إحصائيًّا•باستخدام•الحاسب•اآللي،•وذلك•باستخدام•برنامج

لمالءمته•لطبيعة•الدراسة•وإمكانية•الحصول•على•معامالت•االرتباط•المختلفة.

نتائج الدراسة
تم•تقسيم•نتائج•الدراسة•إلى•ثالثة•أقسام•:

أوال:•نتائج•الدراسة•الميدانية.
ثانًيا:•نتائج•الدراسة•التحليلية.

ثالًثا:•مناقشة•النتائج•العامة•للدراسة.•

الرئاسة  سباق  مرشحي  لصفحيت  والكيفي  الكمي  التحليل  نتائج  أوال: 
املصرية 2014

الرئاسة• بمرشَحي• الخاصتين• الرسميتين• الصفحتين• بتحليل•مضمون• الباحثتان• قامت•
المصرية•على•الفيس•بوك•لمدة•شهر؛•من•2014/5/1•حتى•6/3/ 2014،•وهو•تاريخ•إعالن•لجنة•
االنتخابات•الرئاسية•نتيجة•انتخابات•رئيس•جمهورية•مصر•العربية•لسنة•2014،•وقدمتا•التحليل•
الرئاسة• النتخابات• استخدامها• تم• التي• االتصالية• اإلستراتيجيات• الستخالص• وكيفيًّا• كميًّا•
اعتمدت• كما• للتحليل،• وحــدًة• •post المنشور• اعتبار• على• الدراسة• اعتمدت• وقد• المصرية،•
•،post•الدراسة•على•فئة•تحليلية•واحدة•وهي•اإلستراتيجية•اإلعالمية•المستخدمة•في•المنشور

وفيما•يلي•نتائج•الدراسة•:

صفحة املرشح الفريق عبد الفتاح السيسي على الفيس بوك : 
https://www.facebook.com/#!/AlSisiofficial/info

التعريف بالصفحة
المصرية• الرئاسة• سباق• في• الدخول• بداية• قبل• •2014/3/30 بتاريخ• الصفحة• إنشاء• تم•
كما• الذاتية(،• )السيرة• السيسي• الفتاح• عبد• بالمرشح• التعريف• يتم• الصفحة• وعلى• •.2014

أضافت•الصفحة•قواعد•التعامل•مع•المشاركين•فيها:•بأنه•سيتم•حذف•أية•تعليقات•تخرج•عن•
أو•اإلعالن•عن•صفحات• الترويج• أنه•ممنوع• نابية،•كما• ألفاظ• أو•تحتوي•على• اللياقة• قواعد•
اء،•كما•ُيحَظر•نشر•أي•مواد•تدعو•للعنف•أو• البنَّ بالنقد• أخرى،•وأنه•على•األعضاء•االلتزام•
ولمزيد• إلكترونى.• بريد• أو•عناوين• تليفون• أرقام• ُيحظر•نشر• الصفحة،•كذلك• التطرف•على•
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من•التفاعلية•وتكامل•وسائل•الحملة•توجد•على•الصفحة•وصالت•لحساب•الحملة•على•تويتر،•
واليوتيوب،•والموقع•الرسمي•للحملة•على•اإلنترنت،•والبريد•اإللكتروني•وinstegram،•كما•أن•
هناك•إمكانية•إرسال•رسالة•إلى•أدمن•الصفحة.•ويالَحظ•توقف•دور•الصفحة•وعدم•وجود•أية•
منشورات•عليها•بعد•ظهور•نتيجة•االنتخابات•وفوز•السيسي•بمنصب•رئيس•الجمهورية.•وقد•تم•
تحليل•94•منشوًرا•post•على•الصفحة•الرسمية•للمرشح•الرئاسي•الفريق•السيسي•خالل•فترة•
الفتاح• للمرشح•عبد• االنتخابية• الحملة• في• المستخدمة• اإلستراتيجيات• وقد•جاءت• الدراسة.•

السيسي•كما•هو•موضح•في•الشكل•التالي:•

�سكل رقم )1( االإ�ستراتيجيات االت�سالية الم�ستخدمة على �سفحة 
المر�سح الفريق عبد الفتاح ال�سي�سي على الفي�س بوك

0 5 10 15 20 25 30 35

استراتيجية استخدام مرتكزات الربنامج االنتخايب

استراتيجية الترويج لألنشطة األخرى

استراتيجية استخدام املشاهري

استراتيجية احلشد

حتديث غالف الصفحة على الفيس بوك

من•الشكل•السابق•يتضح•ما•يلي•:

السيسي•على• الفتاح• الفريق•عبد• المرشح• استخداًما•على•صفحة• االستراتيجيات• أكثر•
عينة• إجمالي• من• •%•30.9 بنسبة• استخدامها• تم• وقد• الحشد،• إستراتيجية• هي• بوك• الفيس•
الدراسة،•وفيها•يتم•حشد•الناخبين•المؤيدين•للفريق•السيسي•لعمل•فعاليات•معينة•على•الفيس•
بإرسال•صورهم• لمشاركات•األعضاء• الدعوة• تم• االنتخابات:• فقبل• للصفحة،• وإرسالها• بوك•
تم• بوك.•كما• الفيس• الرسمية•على• الصفحة• لنشرها•على• »تحيا•مصر«• وهم•يحملون•الفتات•
الدعوة•لالشتراك•في•فعالية•الهاشتاج•)hashtags)1•»#•تحيا_مصر«•و»#ارفع_علم_بلدك«،•
وفيها•يساهم•المؤيدون•للفريق•السيسي•بكتابة•منشورات•posts•على•صفحاتهم•في•هذا•اإلطار•
لدعم•وتأييد•مرشح•االنتخابات•الرئاسية•الفريق•السيسي.•وفي•أيام•االنتخابات•:•تم•الدعوة•

خاصية•الهاشتاج•hashtags•على•الفيس•بوك•تعني•إمكانية•تجميع•المنشورات•التي•تتناول•موضوعا•محددا•بحيث•يمكن• •)1(
استدعاؤها•من•خالل•وصلة•إلكترونية،•والهاشتاج•عبارة•عن•كلمة•تأتي•بعد•هذه•العالمة•#،•والفائدة•منها•حصر•جميع•

المشاركات•التي•تتحدث•عن•موضوع•ما•بصفحة•واحدة.
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الشتراك•للناخبين•بعمل•mention)1(•بصورتهم•وقت•االنتخابات•في•اللجان•وإرسالها•للصفحة•
لنشرها.•

ويأتي•في•المرتبة•الثانية•اإلستراتيجية•اإلعالمية•بنسبة•26.5•%•من•إجمالي•عينة•الدراسة،•
وقد•تضمنت•المنشورات•posts•التي•تناولت•إعالن•نتائج•االنتخابات•ومؤشرات•الحصر•العددي•
بيوم،•وكذلك• يوًما• •2014 مايو• •28/ 26 الرئاسية•من• االنتخابات• أيام• الناخبين• لفرز•أصوات•
ليوم• التصويت• فترة• بمد• لالنتخابات• العليا• اللجنة• قرار• الحملة•من• توضح•موقف• منشورات•
الواحات• الجيش•في•حادث• السيسي•لشهداء• المشير• نعي• آخر•يخص• وكذلك•منشور• ثالث،•
)2014/6/1(،•باإلضافة•إلى•منشورات•تخص•تهنئة•مدير•صندوق•النقد•الدولي•واألمين•العام•
لألمم•المتحدة•والسيد•حمدين•صباحي•منافسه•في•االنتخابات•الرئاسية•بفوز•الفريق•السيسي•
في•االنتخابات،•وكذلك•منشور•يوضح•قرار•لجنة•االنتخابات•الرئاسية•بإعالن•نتيجة•انتخابات•
رئيس•جمهورية•مصر•العربية•لسنة•2010•)بتاريخ•2014/6/3(،•باإلضافة•إلى•منشور•لتكذيب•
صحيفة•»الجريدة«•الكويتية•التي•تصر•على•الكذب•وتنسب•تصريحات•مفبركة•للفريق•السيسي•
السيسي• الفتاح• عبد• الفريق• نشأة• عن• فيديو• يتضمن• منشور• وكذلك• •.)2014/5/31 )بتاريخ•
بعنوان•»أسرار•شخصية•السيسي•ونشأته•في•الجمالية•في•التاسع•عشر•من•نوفمبر•عام•1954«•
يوم• أول• بصوته• اإلدالء• أثناء• السيسي• المشير• صورة• تضمن• منشور• وأيضا• •.)2014/5/  10(
قبل• المصري• للشعب• السيسي• المشير• كلمة• يتضمن• فيديو• كذلك• •،)2014/5/26( لالقتراع.•

الصمت•االنتخابي.

و«الترويج• االنتخابي«• البرنامج• مرتكزات• »استخدام• إستراتيجيتا• الثالثة• المرتبة• وفي•
لألنشطة•األخرى«،•وذلك•بنسبة•21.3•%•لكل•منهما،•وتعني•إستراتيجية•»استخدام•مرتكزات•
أو• تويتات)2(• شكل• في• للحملة• االنتخابي• البرنامج• مرتكزات• استخدام• االنتخابي«• البرنامج•
تصريحات•قصيرة•للمرشح•عبد•الفتاح•السيسي؛•مثل•:•المعلم•أساس•النهوض•بالتعليم•-الفن•
أهم•مقومات•الشخصية•المصرية-•األمن•-السيسي•يرى•أن•ثورة•30•يونيو•استكمال•لثورة•25•
االقتصادية-• مصر• أزمات• على• -التغلب• والدولي• واألفريقي• العربي• بالبعد• االهتمام• يناير-•
البرنامج• السيسي:• »المشير• ذلك•:• ومثال• الدولة.• قيادة• على• القدرة• •- القانون• روح• تطبيق•
ببرنامج• ولكن• وليلة• يوم• بين• تحل• لن• الماضية• والتراكمات• للتحقيق،• قابل• حلم• االنتخابي•
لكل• الصحراوي• الظهير• زيادة• يمكن• »السيسي•:• وأيًضا• •.)2014/5/5 بتاريخ• )منشور• زمني«•
•.)2014/5/6 بتاريخ• 100•ألف•فدان•في•كل•محافظة«•)منشور• 50•إلى• محافظة•مما•يوفر•من•
كذلك•»السيسي•:•أقدر•قناعات•الناس•بشرط•أال•نفرضها•على•اآلخرين،•ومن•غير•المعقول•أن•

هي•ذكر•اسم•صديق•فى•تعليق•باستخدام•تقنية•معينة•تجعل•من•السهل•الوصول•للبروفايل•الخاص•بهذا•الشخص•بالضغط• •)1(
.profile•على•اسمه،•وفائدة•استخدامها•إمكانية•الوصول•للصفحة•الشخصية•للصديق

التويتات•جمع•لكلمة•تويتة•tweet•أو•تغريدة•كما•هو•الحال•على•موقع•تويتر،•وهو•يسمح•بإرسال•)تغريدات(•على•الموقع• •)2(
عن•حالة•المشتركين•بحد•أقصى•140•حرفًا•للرسالة•الواحدة.
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يكون•هناك•قيادة•للدولة•وقيادة•موازية•تحت•أي•اعتبار«•)2014/5/11(.•وأيًضا•»السيسي:•قدرة•
بأكثر•من•طريقة«• الطاقة• أزمة• ألف•ميجاوات،•ويمكن•عالج• •30 الطاقة• اإلنتاجية•في• مصر•
»السيسي•:•العمل•على•ترشيد•استهالك•الكهرباء•والطاقة•لن•ينجح•إال• )2014/5/6(،•كذلك•
إذا•شارك•الجميع«•)2014/5/11(.•وأيًضا•»السيسي•:•اإلشكالية•في•مصر•ليست•سياسية•فقط،•
األمن• و»السيسي•:•ضبط• وأمنية«•)2014/5/11(• واقتصادية• اجتماعية• إشكاليات• هناك• ولكن•
داخل•الدولة•لن•يتحقق•إال•بالقانون«•)2014/5/11(.•وأيًضا•»السيسي:•25•يناير•انطالقة•لحلم•
التغيير،•و30 يونيو•استكمال•للحلم،•وعلى•شباب•الثورة•أن•يقفوا•إلى•جانب•مصر«•)2014/5/12(.•
و»السيسي:•ال•بد•من•إيجاد•مخرج•سلمى•للوضع•في•سوريا•التي•أصبحت•بؤرة•جاذبة•للعناصر•
القومي• األمن• لتحقيق• الحقيقية• الضمانة• و»السيسي•:• •.)2014/5/12( المتطرفة«• اإلرهابية•
العربي•أن•نحفظ•ونحمي•بعضنا•بعًضا،•وقدرتنا•المجمعة•تستطيع•تحقيق•ذلك«•)2014/5/12(.•
التي• اآلليات• من• الكثير• وهناك• في•مصر،• بالتعليم• النهوض• أساس• هو• المعلم• و»السيسي•:•
يمكن•تفعيلها•لتحسين•أوضاعه«•)2014/5/19(.•و»السيسي•:•الفن•من•أهم•مقومات•الشخصية•
المصرية«•)2014/5/19(.•وتضمنت•إستراتيجية•»الترويج•لألنشطة•األخرى•عرًضا•على•صفحة•
•- الجماهيرية• المؤتمرات• •- التلفزيونية• اإلعالنات• مثل• الحملة،• أنشطة• لباقي• بوك• الفيس•

السالسل•البشرية-•لقاء•الفريق•السيسي•بالسفراء•واألدباء•والفنانين.

ويأتي•في•المرتبة•األخيرة•إستراتيجية•استخدام•المشاهير•من•الفنانين•لدعم•الحملة،•
وقد•وردت•في•منشور•واحد•فقط•لعدد•من•الفنانين•يدعمون•المرشح•الفريق•السيسي،•على•

سبيل•المثال•:•محمد•صبحي•–•أحمد•السقا•–•أحمد•راتب•–•محمد•هنيدي.•

صفحة مرشح الرئاسة محدين صباحى »واحد مننا« :
https://www.facebook.com/#!/Hamdeen.Egypt

التعريف بالصفحة
تم•إنشاء•الصفحة•بتاريخ•3/30/ 2012.•وعلى•الصفحة•يتم•التعريف•بها•في•الجزء•الخاص•
بـ»حول•الصفحة«•about،•بأن•الهدف•من•الحملة•»ترتيب•ومتابعة•جميع•تحركات•المرشح•حمدين•
صباحي،•اإلعالن•عن•تحركات•المرشح•حمدين•صباحي•الجماهيرية،•المساهمة•في•جمع•30•
ألف•توقيع•من•المواطنين•لتزكية•المناضل•حمدين•صباحي•لرئاسة•الجمهورية«.•وتضمن•الجزء•
الخاص•بالوصف•description•:•»حملة•حمدين•صباحي•واحد•مننا•تأسست•في•شهر•فبراير•
ا•للنظام•السابق،•ولتساهم•في•تشكيل•كتلة•شعبية•من•أجل•التغيي«.• م•بديال•حقيقيًّ 2010•لتقدِّ

ولمزيد•من•التفاعلية•للحملة•توجد•على•الصفحة•الرسمية•للحملة•على•الفيس•بوك•وصلة•
للموقع•الرسمي•للحملة•على•اإلنترنت،•والبريد•اإللكتروني•الخاص•بها.•كما•أن•هناك•إمكانية•
إرسال•رسالة•إلى•أدمن•الصفحة.•وقد•تم•تحليل•71•منشوًرا•post•خالل•الفترة•التي•تم•تطبيق•
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فيها•الدراسة،•وقد•جاءت•اإلستراتيجيات•المستخدمة•في•الحملة•االنتخابية•للمرشح•حمدين•
صباحي•كما•هو•موضح•في•الشكل•التالي:•

�سكل رقم )2( االإ�ستراتيجيات االت�سالية الم�ستخدمة 
على �سفحة المر�سح حمدين �سباحي على الفي�س بوك

0 10 20 30 40 50

استراتيجية استخدام مرتكزات الربنامج االنتخايب

استراتيجية الترويج لألنشطة األخرى

استراتيجية استخدام املشاهري

استراتيجية احلشد

االستراتيجية اإلعالمية

حتديث غالف الصفحة على الفيس بوك

من•الشكل•السابق•يتضح•ما•يلي•:

1•-•أكثر•اإلستراتيجيات•استخداًما•على•صفحة•المرشح•حمدين•صباحي•على•الفيس•بوك•
هي•الترويج•لألنشطة•األخرى،•وقد•تم•استخدامها•بنسبة•54.9•%•من•إجمالي•عينة•الدراسة،•
الحملة• إطار• في• المستخدمة• األخــرى• والوسائل• والفعاليات• األنشطة• عن• التنويه• يتم• وفيها•

الخاصة•بالسيد•حمدين•صباحي•المرشح•الرئاسي؛•وذلك•كالتالي•:
لقاء•المرشح•حمدين•صباحي•مع•وفد•من•سفراء•أوربا•وآسيا•ورئيس•البعثة•األوربية•	•

والجوالت• الجماهيرية• والمؤتمرات• والــلــقــاءات• والحقوقيين،• االنتخابات• لمراقبة•
الميدانية•بالمحافظات.

التلفزيونية•	• اإلعــالنــات• الصفحة• منشورات• تضمنت• حيث• التلفزيونية،• اإلعــالنــات•
للمرشح.

استخدام•فعالية•من•»الطيارات•الورق«•من•قبل•الجمهور•المؤيد•على•كوبري•قصر•النيل،•
منشور•بتاريخ•2014/5/19.•

توزيع•المنشورات•الدعائية•»فالير•flyer«•في•التجمعات•الشعبية.	•
مثل•	• المواطنين،• مشكالت• تتناول• التي• الشعبية• والمؤتمرات• الجماهيرية• المؤتمرات•

مشكالت•الفالحين•والمرأة•النوبية•وأزمات•المواطنين•في•المرج•وعزبة•النخل•)منشور•
بتاريخ•2014/5/18(.
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•استخدام•الملَصقات،•مثل•فعالية•لصق•صور•حمدين•صباحي•بمحور•26•يوليو•وأرض•	•
القاهرة• بشوارع• الدعائية• البوسترات• ولصق• •،)2014/5/17 بتاريخ• )منشور• اللواء•

)منشور•بتاريخ•2014/5/16(.•
تنظيم•شباب•الحملة•»وقفة•للتعريف•بحمدين•صباحي«،•)منشور•بتاريخ•2014/5/16(.	•
•	•،)1(»skype«•كما•قام•السيد•حمدين•صباحي•بالتحاور•مع•المصرين•بالخارج•عبر•برنامج

وقد•تم•اإلعالن•عن•ذلك•في•أحد•منشورات•الصفحة•الرسمية•لمرشح•الرئاسة•بتاريخ•
.2014/5/13

data show•بحدائق•القبة،•وهو•ما•تم•التنويه•	• واستخدمت•الحملة•عروض•الداتا•شو•
عليه•بالفيس•بوك•بتاريخ•2014/5/9.

ه•السيد•حمدين•صباحي•إلى•مدينة•دسوق•لصالة•الجمعة،•ثم•توجهه•ضمن•	• •وأيًضا•توجُّ
مسيرة•بالسيارات•لحضور•المؤتمر•الشعبي•الذي•تقيمه•الحملة•في•إستاد•كفر•الشيخ•

الرياضي•)منشور•بتاريخ•2014/5/8(.•
إقامة•مؤتمر•صحفي•عالمي•لإلعالن•عن•مالمح•البرنامج•االنتخابي•لحمدين•صباحي،•	•

وهو•ما•تم•نشر•ملخصه•على•الصفحة•الرسمية•للمرشح•حمدين•صباحي•على•الفيس•
بوك•بتاريخ•2014/5/1.•

قامت•حملة•حزب•الدستور•باإلسكندرية•لدعم•حمدين•صباحي•برسم•أكبر•علم•أمام•	•
قلعة•قايتباي.)2014/5/9(.

2•-•يأتي•في•المرتبة•الثانية•إستراتيجية•»استخدام•مرتكزات•البرنامج•االنتخابي«•وذلك•
بنسبة•12.6•%•من•إجمالي•المنشورات،•وذلك•في•شكل•تويتات•tweets•ركزت•على•اإلفراج•عن•
األبرياء-•دعم•ثورة•25•يناير•2011•-التركيز•على•الشباب-•دعم•األقليات•:•المرأة•والمسيحيين•
والفقراء-•القضاء•على•الفساد-•بناء•االقتصاد-•احترام•قيمة•المواطنة.•وقد•جاءت•المنشورات•

كالتالي•:•
فوزي•	• بحال• األبــريــاء• عن• وســأفــرج• المستحيلة،• المهمة• سأنجز• صباحي:• »حمدين•

بالرئاسة«•)منشور•بتاريخ•2014/5/1(.
»حمدين•صباحي•:•ميزتنا•أننا•كنا•في•قلب•الثورة،•تمنيناها•ودعينا•إليها•وكنا•فيها،•	•

وما•نقوله•اليوم•هو•ما•نقوله•منذ•40•سنة«•)2014/5/10(.
»حمدين•صباحي•:•أتمنى•أن•يصل•شعوري•إلى•الشباب•وأن•يشاركوني•ويشاركوا•الشباب•	•

الذين•قرروا•استكمال•المعركة•بدال•من•تكسير•مجاديفهم«•)2014/5/11(.

برنامج•»skype«•يتيح•لمستخدميه•التحاور•صوًتا•وصورة•عبر•اإلنترنت. •)1(
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»حمدين•صباحي•:•كثير•من•الشباب•معي•آباؤهم•وأمهاتهم،•ليسوا•معي،•وأوجه•لهم•	•
رسالة•أن•يفتحوا•باب•األمل•ألوالدهم•ويساعدوهم•على•اختياراتهم«•)2014/5/11(.

»حمدين•صباحي•:•لن•ُيظَلم•مسيحي•وال•مسلم•وال•امرأة•وال•فقير•في•عهدي،•وسأحارب•	•
التوريث•في•الوظائف•الهامة«•)2014/5/13(.

من•	• خالية• ناجحة• الدولة• تكون• أن• هدفي• إن• للمصريين:• أقــول• صباحي•:• »حمدين•
بل• الدولة،• جهاز• ننسف• ولن• المصريون،• َيْنُشدها• التي• الدولة• هي• وهذه• الفساد،•

سنطوره«•)2014/5/14(.
»حمدين•صباحي•:•برنامجنا•الرئاسي•يبني•رؤية•كفيلة•بتحقيق•نقلة•لالقتصاد•الوطني«•	•

.)2014/5/16(
»حمدين•صباحي•:•عندما•يتم•االعتداء•على•المواطنين•فتلك•داللة•على•ضعف•الدولة•	•

وعجزها«•)2014/5/21(.
دمياط،•	• في• األثــاث• بصناعة• مــروًرا• والكليم• السجاد• »حمدين•صباحي•:•من•صناعة•

نهاية•بصناعة•المناجم•والتعدين•ستكون•جزءا•من•المشروعات•الصغيرة•أمام•الشباب«•
.)2014/5/21(

3•-•وفي•الترتيب•الثالث•»استراتيجية•الحشد«•والتي•جاءت•بنسبة•11.2•%،•وذلك•باستخدام•
فعاليات•الفيس•بوك،•باستخدام•خاصية•الهاشتاج•hashtags•»#•التالت_بتاع_حمدين«•وذلك•
في• بأصواتهم• لإلدالء• •2014/5/27 الموافق• الثالثاء• يوم• للنزول• وحشدهم• الناخبين• لتشجيع•
اللجان.•وكذلك•هاشتاج•#انزل_كمل_جميلك،•والهاشتاج•#صوتي_لحمدين_صباحي.•ومثال•
ذلك•منشور•يوم•2014/5/26•يقول•:•»مستقبل•مصر•ملك•لشبابها،•هم•من•يستحقون•رسمه،•

انزلوا•اختاروا•شكل•مستقبلكم...اختاروا•شكل•الوطن•الذي•تحلمون•به«.

يأتي•بعد•ذلك•استراتيجيات•:•اإلستراتيجية•اإلعالمية•–•استخدام•المشاهير•–• •-•4
تحديث•صفحة•الغالف•على•الفيس•بوك،•وذلك•بنسبة•7.1•%•من•إجمالي•عدد•المنشورات•لكل•
منها،•حيث•تناولت•اإلستراتيجية•اإلعالمية•أخباًرا•عن•الحملة،•مثل•لقاء•حمدين•صباحي•
في• صباحي• دعم• قــرروا• الذين• االجتماعي• الديموقراطي• الشباب• اتحاد• أعضاء• من• بعدد•
االنتخابات•الرئاسية•)منشور•بتاريخ•2014/5/4(.•كما•تضمنت•إستراتيجية•استخدام•المشاهير•
دعم•المشاهير•والفنانين•لحملة•حمدين•صباحي،•مثل•الفنان•فاروق•الفيشاوي•وعمرو•واكد.•
كما•تضمنت•إستراتيجية•»تحديث•الغالف•على•الفيس•بوك«•منشورات•تم•فيها•تغيير•صفحة•

الغالف.•
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مالحظات عامة على صفحيت مرشحي الرئاسة
خاطب•حمدين•صباحي•المقاطعين•:•»وأقول•للمقاطعين•:•لماذا•ال•نجرب•قوتنا•؟«•وذلك•.•1

لحثهم•على•النزول•لالنتخابات.•كما•خاطب•أحد•اإلعالنات•المصورة•المقاطعين•لحث•
الشباب•للنزول•وعدم•المقاطعة،•)إعالن•مصور•تم•رفعه•في•منشور•من•منشورات•

صفحة•حمدين•صباحي•بتاريخ•2014/5/21(.•
المشير•.•2 أكثر•من•حملة• مبتكرة• ترويجية• فعاليات• استخدمت•حملة•حمدين•صباحي•

السيسى،•مثل•استخدام•فعالية•للطائرات•الورقية•على•كوبري•قصر•النيل،•وبرنامج•
قايتباي• قلعة• أمــام• كبير• علم• ورســم• الــخــارج،• فــي• الناخبين• مــع• للتحاور• •skype

التنويه•عن•ذلك•في•منشورات•صفحة•حمدين•صباحي•على• باإلسكندرية،•وقد•تم•
الفيس•بوك.•

صفحته•.•3 مسمى• وهــو• مننا«• واحــد• صباحي• »حمدين• صباحي:• حمدين• حملة• شعار•
عبد• الفريق• لحملة• واضــح• شعار• هناك• يكن• لم• بينما• بــوك،• الفيس• على• الخاصة•

الفتاح•السيسي.
حمدين•صباحي•يرفع•شعارات•»عيش•-•حرية-•عدالة•اجتماعية«،•في•حين•ركز•عبد•.•4

الفتاح•السيسي•على•قيمة•العمل•في•اإلعالنات•المصورة•الخاصة•به•التي•تم•تحمليها.
استخدمت•الحملتان•الشباب•كدعامة•أساسية•للحملة،•ومثال•ذلك•استخدام•حمدين•.•5

صباحي•لفعاليات•الشباب:•»الشباب•ينظم•سلسلة•بشرية•للتعريف•بالمرشح•الرئاسي•
حمدين•صباحي•بمحافظة•سوهاج«•)منشور•بتاريخ•2014/5/11(.•وكذلك•لقاء•المشير•

السيسي•مع•الشباب•)منشور•بتاريخ•2014/5/23(.
استخدمت•حملة•الفريق•السيسي•إستراتيجية•الحشد،•في•حين•ركزت•حملة•حمدين•.•6

صباحي•على•إستراتيجية•الترويج•لألنشطة•األخرى.
كانت•أهم•مرتكزات•حملة•الفريق•السيسي•على•الفيس•بوك:•المعلم•أساس•النهوض•.•7

بالتعليم•–•الفن•أهم•مقومات•الشخصية•المصرية-•األمن•–•السيسي•يرى•أن•ثورة•
30•يونيو•استكمال•لثورة•25•يناير-•االهتمام•بالبعد•العربي•واألفريقي•والدولي-•التغلب•
على•أزمات•مصر•االقتصادية•-•تطبيق•روح•القانون•-•القدرة•على•قيادة•الدولة.•في•
حين•كانت•أهم•مرتكزات•حملة•حمدين•صباحي:•اإلفراج•عن•األبرياء•-•دعم•ثورة•25•
يناير•2011•-•التركيز•على•الشباب•-•دعم•األقليات:•المرأة•والمسيحيين•والفقراء•-•

القضاء•على•الفساد•-•بناء•االقتصاد•-•احترام•قيمة•المواطنة.
انتقدت•حملة•حمدين•صباحي•حملة•السيسي•بأن•السيسي•ما•يزال•يستخدم•إمكانيات•.•8

بتاريخ• منشور• في• وذلــك• سياسي،• كمرشح• االنتخابية• حملته• في• المسلحة• القوات•
2014/5/20،•في•حين•أن•حملة•السيسي•لم•تنتقد•حملة•حمدين•في•شيء.•
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ثانًيا : نتائج الدراسة امليدانية
بجامعتين• الملتحقين• الجامعي• الشباب• من• عينة• على• الميدانية• الدراسة• تطبيق• تم•
بنسبة• وذلك• »110•طالب«،• قوامها• وبلغ• حكومية،• واألخرى• خاصة،• إحداهما• مصريتين•؛•
الملتحقين• الطالب• من• •%•59.5 الدراسة• شملت• وقد• اإلنــاث.• من• و55.5•%• الذكور• من• •%•44.5

بجامعة•خاصة)1(•و40.5•%•من•الطالب•الملتحقين•بجامعة•حكومية)2(.

وقد•شملت•الدراسة•طالبا•ذوي•مستويات•اقتصادية•متنوعة،•حيث•كانت•نسبة•الطالب•
من•ذوي•الدخل•المتوسط•)من•2000•جنيه•إلى•أقل•من•4000•جنيه•شهريًّا(•44.5•%،•والطالب•
من•ذوي•الدخل•االقتصادي•المرتفع•)•من•6000•جنيه•شهريًّا•فأكثر(•29.1•%،•والطالب•من•
ذوي•الدخل•المنخفض•)أقل•من•2000•جنيه•شهريًّا(•19.1•%،•والطالب•من•ذوي•الدخل•فوق•
المتوسط•)من•4000•إلى•أقل•من•6000(•7.3•%•من•إجمالي•حجم•العينة،•وذلك•بهدف•التعرف•

على•تأثير•المتغيرات•الديموغرافية.

وتعرض•الباحثتان•ألهم•النتائج•التي•توصلت•إليها•الدراسة•الميدانية•وفًقا•لثالثة•محاور:•
وتقييم• االنتخابي،• القرار• في• المؤثرة• العوامل• الرئاسية،• االنتخابات• في• المشاركة• وهي•

المبحوثين•للصفحات•الرسمية•للمرشحين•الرئاسيين.

أوال: املشاركة يف االنتخابات الرئاسية
أشارت•نتائج•الدراسة•الى•محدودية•نسبة•مشاركة•الطالب•عينة•الدراسة•في•انتخابات•
أوضح• بينما• الدراسة،• محل• الطالب• عينة• من• •%•60.9 فيها• شارك• حيث• األخيرة،• الرئاسة•
18.2•%•منهم•أنهم•توجهوا•الى•اللجان•االنتخابية•وأبطلوا•أصواتهم،•في•الوقت•الذي•لم•يشارك•

فيه•20.9•%•من•حجم•العينة•في•االنتخابات،•وقد•أثبت•اختبار•كا2•عن•وجود•فروق•ذات•داللة•
إحصائية•بين•متغيري•المشاركة•في•االنتخابات•واالتجاهات•السياسية•لدى•المبحوثين،•حيث•
بلغت•قيمة•كا2•المحسوبة•39.287•بدرجات•حرية•6،•وكانت•دالة•إحصائيًّا•عند•مستوى•معنوية•
متغيري• بين• إحصائية• داللــة• ذات• عالقة• وجــود• عن• كا2• اختبار• أثبت• كما• •.0,01 من• أقل•
•،2 بدرجات•حرية• •19.261 المحسوبة• كا2• قيمة• بلغت• والنوع•حيث• االنتخابات• في• المشاركة•
في• المشاركين• نسبة• تخطت• وقد• •..0,01 من• أقل• معنوية• عند•مستوى• إحصائيًّا• دالة• وكانت•
الذكور،• من• المشاركين• من• •%•61.2 بلغت• حيث• اإلنــاث،• من• مثيلتها• الذكور• من• االنتخابات•
و38.8 %•من•المشاركين•من•اإلناث،•بينما•بلغت•نسبة•المبطلين•من•اإلناث•80•%•من•إجمالي•
المشاركة•في• بين• دالة• اختبار•كا2•عن•وجود•عالقة• يثبت•تطبيق• لم• بينما• المبطلين،• عدد•

االنتخابات•ومستوى•دخل•الطالب.•

شملت•الدراسة•طالبا•من•أحد•الجامعات•الخاصة•تمثلت•في•:•جامعة•االهرام•الكندية. •)1(
شملت•الدراسة•طالبا•من•أحد•الجامعات•الحكومية•تمثلت•في•جامعة•القاهرة. •)2(
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وخلص•اختبار•كا2•إلى•وجود•عالقة•ذات•داللة•إحصائية•بين•متغيري•المرشح•الرئاسي•
الذي•منحه•الناخبون•صوتهم•واالتجاه•السياسي•لهم،•حيث•بلغت•قيمة•كا2•المحسوبة•57.908•
بدرجات•حرية•6،•وكانت•دالة•إحصائيًّا•عند•مستوى•معنوية•أقل•من•0,01..•وقد•اشارت•النتائج•
إلى•أن•100•%•من•ناخبي•المرشح•السياسي•حمدين•صباحي•في•العينة•ال•ينتمون•إلى•تيارات•أو•
اتجاهات•سياسية•محددة،•في•الوقت•الذي•أشار•فيه•58.1•%•من•المصوتين•للمرشح•السيسي•

أنهم•ينتمون•ويميلون•إلى•أحزاب•الثورة•الجديدة.

كما•خلص•اختبار•كا2•إلى•وجود•عالقة•ذات•داللة•إحصائية•بين•متغيري•المرشح•الرئاسي•
الذي•منحه•الناخبون•أصواتهم•وتعرضهم•للصفحات•الرسمية•الخاصة•بالمرشحين•على•الفيس•
بوك،•حيث•بلغت•قيمة•كا2•المحسوبة•12.372•بدرجات•حرية•4،•وكانت•دالة•إحصائيًّا•عند•
الناخبين•الذين•أعطوا• 33.3•%•من• الوقت•الذي•اشار•فيه• 0,01.•وفي• مستوى•معنوية•أقل•من•
بكال• الخاصتين• الرسميتين• للصفحتين• تعرضوا• أنهم• صباحي• الرئاسي• للمرشح• أصواتهم•
المرشحين؛•أشار•27.9•%•من•الناخبين•الذين•منحوا•أصواتهم•للمرشح•السيسي•أنهم•تعرضوا•
للصفحة• تتعرض• الناخبين• من• الغالبة• النسبة• أن• الى• النسب• تقارب• ويشير• للصفحتين،•

السياسية•للمرشح•الذي•اتخذت•قراًرا•بانتخابه.

ثانيا:العوامل املؤثرة يف القرار االنتخايب
أوضح•المبحوثون•أن•هناك•مجموعة•من•الوسائل•التي•أثرت•في•تكوين•قرارهم•االنتخابي•
في•انتخابات•الرئاسة•2014/2013.•وقد•جاءت•القنوات•التلفزيونية•الخاصة•–•كما•يتضح•من•
جدول•رقم•)1(•-•في•مقدمة•وسائل•االتصال•التي•تابع•من•خاللها•المبحوثون•ما•تم•تداوله•
عن•العملية•االنتخابية•بنسبة•69.1•%•من•حجم•العينة،•وهو•ما•جاء•متفقا•مع•دراسة•)حنان•
جنيد•-•2003()1(•التي•توصلت•الى•أن•التلفزيون•احتل•المرتبة•األولى•لدى•210•طالب•كأهم•
مصدر•للمعلومات•السياسية•لهم،•ويمكن•إرجاع•هذه•النتيجة•إلى•تبني•عدد•كبير•من•القنوات•
التلفزيونية•الخاصة•لمبادرة•التوعية•بأهمية•السلوك•االنتخابي•وإعداد•العديد•من•البرامج•التي•
تركز•على•البرامج•االنتخابية•للمرشحين•واستضافتهم•في•برامجها.•ورغم•إقبال•فئة•الشباب•
حديثة،• كتكنولوجيا• معه• تعاملهم• وسهولة• الحديثة• االتصال• لوسائل• التعرض• على• الجامعي•
نجد•أن•الصفحات•الرسمية•للمرشحين•جاءت•في•المرتبة•الثانية•كوسيلة•اتصالية•أثرت•في•
طبيعة• يعكس• قد• ما• وهو• العينة،• من•حجم• •%•67.3 بنسبة• وذلك• االنتخابي،• قرارهم• تكوين•
استخدام•الشباب•لإلنترنت•كوسيلة•للترفيه•والتواصل•االجتماعي•أكثر•منه•وسيلة•للحصول•على•
المعلومات•السياسية،•يليه•الحمالت•االنتخابية•للمرشحين،•وذلك•بنسبة•63.6•%•من•حجم•

حنان•جنيد•)2003(،•تكنولوجيا•االتصال•التفاعلي•)االنترنت(•وعالقته•بدرجة•الوعي•السياسي•لدى•طالب•الجامعات• •)1(
المصرية•:•دراسة•ميدانية•على•طالب•الجامعات•المصرية•الخاصة.•المجلةالمصرية•لبحوث•االعالم،•العدد•)18(،•

يناير-مارس.
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العينة.•بينما•جاءت•قنوات•التلفزيون•المصري•والراديو•في•مؤخرة•هذه•الوسائل•)بنسبة•26.4•%•
من•حجم•العينة•على•التساوي(.

كما•أثبت•اختبار•كا2•وجود•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•عدد•من•الوسائل•التي•اعتمد•
عليها•المبحوثون•في•اتخاذ•قرارهم•االنتخابي•ومتغير•النوع،•حيث•بلغت•قيمة•كا2•المحسوبة•
على• لالعتماد• بالنسبة• و8.799• •19.507 المصري• التلفزيون• على• االعتماد• بوسيلة• يتعلق• فيما•
القنوات•التلفزيونية•الخاصة•بدرجات•حرية•1،•وكانت•دالة•إحصائيًّا•عند•مستوى•معنوية•أقل•
من•0,05،•حيث•سجلت•نسب•اعتماد•الذكور•على•الوسيلتين•نسبا•أكبر•عن•مثيالتها•عند•اإلناث•

)68.9•%•و53.9•%•على•التوالي(.

كما•أثبت•اختبار•كا2•وجود•عالقة•ذات•داللة•إحصائية•بين•متغيري•الوسائل•التي•اعتمد•
حيث• لها،• يميلون• التي• السياسية• واالتجاهات• االنتخابي• القرار• اتخاذ• في• المبحوثون• عليها•
أشارت•النتائج•إلى•أن•قيمة•كا2•المحسوبة•فيما•يتعلق•باالعتماد•على•األهل•واألصدقاء•كمصدر•
معلومات•للشباب•هي•23.939•بدرجات•حرية•1،•وكانت•دالة•إحصائيًّا•عند•مستوى•معنوية•أقل•
من•0,01،•حيث•أشار•68.3•%•من•فئة•الشباب•الذين•ليس•لهم•اتجاهات•أو•انتماءات•سياسية•
تاثير•كبير•في•قرارهم•االنتخابي.•بينما•أشارت• محددة•إلى•أن•األسرة•واألصدقاء•كان•لهم•
النتائج•الى•أن•قيمة•كا2•المحسوبة•فيما•يتعلق•باالعتماد•على•الصفحات•الرسمية•للمرشحين•
على•الفيس•بوك•هي•15.807•عند•درجات•حرية•3،•وكانت•دالة•إحصائيا•عند•مستوى•معنوية•

أقل•من•0,01.

ولم•يثبت•تطبيق•اختبار•كا2•وجود•عالقة•دالة•بين•تاثير•الحمالت•االنتخابية•للمرشحين•
في•القرار•االنتخابي•للطالب•واتجاهاتهم•أو•ميولهم•السياسية.

الصفحات• تأثير• متغيري• بين• دالــة• عالقة• وجــود• كا2• اختبار• تطبيق• أيًضا• أثبت• وقد•
الرسمية•للمرشحين•في•القرار•االنتخابي•ومستوى•دخل•الفرد،•حيث•أشار•83.7••%•من•الذين•
تتراوح•دخولهم•بين•4000 - 6000•جنيه•في•الشهر•إلى•أن•الصفحات•الرسمية•للمرشحين•كان•
لها•تاثير•في•قرارهم•االنتخابي،•بينما•أشار•12.5•%•فقط•من•الذين•تقل•دخولهم•عن•2000•جنيه•
شهريًّا•إلى•أن•الصفحات•الرسمية•للمرشحين•كان•لها•تأثير•في•قرارهم•االنتخابي،•وأن•56.2 %•

منهم•تأثر•قرارهم•االنتخابي•بالصحف•التي•تعرضوا•لها•في•تلك•الفترة.
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جدول رقم )1(: اأهم الو�سائل الموؤثرة في تكوين القرار االنتخابي في انتخابات الرئا�سة

الوسائل•المؤثرة•في•اتخاذ•القرار•االنتخابي
اإلجمالي

•%ك

7669.1القنوات•التلفزيونية•الخاصة

7467.3الصفحات•الرسمية•على•الفيس•بوك

7063.6الحمالت•االنتخابية•للمرشحين

6962.7األصدقاء•واألسرة

5953.6تويتر•ويوتيوب

5953.6الصحف•والجرائد

2926.4التلفزيون•المصري

2926.4الراديو

110ن

اعتماد عينة الدراسة على الفيس بوك كمصدر للمعلومات عن االنتخابات الرئاسية
أشارت•النتائج•الى•أن•درجة•اعتماد•المبحوثين•على•الفيس•بوك•كمصدر•للمعلومات•عن•
االنتخابات•الرئاسية•منخفضة،•حيث•أشار•8.2 %•فقط•من•حجم•العينة•إلى•أنهم•اعتمدوا•عليها•
بالدرجة•األولى•في•الحصول•على•المعلومات،•بينما•أشار•7.3 %•إلى•أنهم•يعتمدون•عليه•بالدرجة•
الثانية،•وتتزايد•النسبة•لتصل•أقصاها•19.1•%•من•حجم•العينة،•حيث•يعتمدون•عليه•كمصدر•

للمعلومات•في•المرتبة•السابعة.

دوافع استخدام الفيس بوك وقت االنتخابات الرئاسية
وقت• عامة• بصفة• بوك• للفيس• المبحوثين• استخدام• دوافــع• التالي• الجدول• ويوضح•

االنتخابات.
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جدول رقم )2( : دوافع ا�ستخدام المبحوثين للفي�س بوك ب�سفة عامة وقت االنتخابات

الدرجة
العبارة

نادًراأحياًنادائًما
ن•%ك•%ك•%ك

للحصول•على•معلومات•عما•يجري•
من•أحداث•وآخر•مستجدات•
األحداث•عن•االنتخابات.

58523733.61513.6110

أقوم•بالدخول•على•صفحة•مرشحي•
4843.63834.52421.8110المفضل•والصفحات•المؤيدة•له.

للتعبير•عن•آرائي•في•الموضوعات•
4540.95348.21210.9110المختلفة•واألحداث•الجارية.

لم•يكن•لي•مرشح•مفضل•
3531.81614.55953.6110ولكني•كنت•أتابع•كالهما

للدردشة•وللتواصل•مع•أصدقائي•
3430.94238.23430.9110بشأن•االنتخابات.

لتحميل•ومشاركة•الصور•الخاصة•
بي•والمشاركة•االجتماعية•للصور•
واألخبار•الخاصة•باالنتخابات.

33303430.94339.1110

أقوم•بالدخول•على•صفحة•المرشح•
3229.14137.33733.6110اآلخر•والصفحات•المؤيدة•له.

للدخول•على•الجروبات•المختلفة•التي•
2119.15650.93330110أنتمي•إليها•ومعرفة•ما•يدور•فيها.•

لتكوين•رأي•عن•األحداث•التي•تجري•
2018.27568.21513.6110حولي،•وعن•مرشحي•الرئاسة.

يشير•جدول•)2(•إلى•أن•52•%•من•حجم•العينة•يستخدمون•الفيس•بوك•دائًما•للحصول•
على•معلومات•عما•يجري•من•أحداث•وآخر•مستجدات•األحداث•عن•االنتخابات،•وأن•43.6 %•
يستخدمون•الفيس•بوك•بصفة•دائمة•للدخول•لصفحة•مرشحهم•المفضل•والصفحات•المؤيدة•
له،•بينما•أشار•18.2•%•إلى•أنهم•يستخدمون•الفيس•بوك•لتكوين•رأي•عن•األحداث•التي•تجري•

حولهم•وعن•مرشحي•الرئاسة.

استخدام• دوافــع• كل• بين• داللــة•إحصائية• فــروق•ذات• وجــود• كا2•عن• اختبار• أثبت• كما•
الفيس•بوك•وقت•االنتخابات•بصفة•عامة•واالتجاهات•السياسية•لدى•الطالب،•ما•عدا•الدافع•
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الخاص•بتكوين•رأي•عن•األحداث•والمرشح•السياسي،•حيث•بلغت•قيمة•كا2•المحسوبة•فيما•
يتعلق•باستخدام•الطالب•للفيس•بوك•في•الحصول•على•معلومات•عما•يجري•من•أحداث•4.992•
بدرجات•حرية•6،•وكانت•دالة•إحصائيًّا•عند•مستوى•معنوية•أقل•من•0,01،•حيث•جاءت•نسبة•
اعتماد•الذين•ال•يميلون•إلى•اتجاه•سياسي•معين•أحياًنا•على•الفيس•بوك•في•هذا•الشأن•55•%.•
وقد•بلغت•قيمة•كا2•المحسوبة•فيما•يتعلق•باستخدام•الطالب•للفيس•بوك•في•الدردشة•والتواصل•
مع•األصدقاء•بشأن•االنتخابات•13.507•بدرجات•حرية•6،•وكانت•دالة•إحصائيًّا•عند•مستوى•
معنوية•أقل•من•0,05،•حيث•جاءت•نسبة•اعتماد•الذين•ال•يميلون•الى•اتجاه•سياسي•معين•أحيانا•

على•الفيس•بوك•في•هذا•الشان•55•%.

88.2•%•من•حجم• أشار• للمرشحين• الرسمية• للصفحات• المبحوثين• بمتابعة• يتعلق• وفيما•
تابعوا•إحداهما•فقط،• أنهم• إلى• •%•11.8 بينما•أشار• تابعوا•كلتا•الصفحتين،• أنهم• إلى• العينة•

ويوضح•الجدول•التالي•)جدول•رقم•3(•عدد•متابعي•الصفحتين.

جدول رقم )3( : عدد متابعي ال�سفحتين

•%كعدد•المتابعين
9788.2كلتا•الصفحتين

1311.8صفحة•واحدة•فقط•:
87.3صفحة•السيسي•فقط
54.5صفحة•حمدين•فقط

10595.5إجمالي•متابعي•صفحة•السيسي
10292.7إجمالي•متابعي•صفحة•حمدين

110100ن

ولم•يثبت•اختبار•كا2•عن•وجود•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•متغير•متابعة•الصفحات•
الرسمية•واالتجاهات•السياسية•للمبحوثين.

ولم•يشر•أي•من•المبحوثين•إلى•أنه•اعتمد•على•الصفحات•الرسمية•للمرشحين•كمصدر•
معلومات،•سواء•في•المرتبة•األولى•أو•الثانية،•وإنما•جاءت•أكبر•نسبة•من•المبحوثين•لتؤكد•
أنها•اعتمدت•على•الصفحات•كمصدر•رابع•وخامس•للمعلومات•الخاصة•عن•المبحوثين،•وذلك•

بنسبة•25.5•%•و23.6 %•على•التوالي.

ويوضح•جدول•رقم•)4(•مدى•التفاعل•اإليجابي•الذي•قام•به•المبحوثون•وقت•االنتخابات•
باعتبارهم•متابعين•للصفحات•الرسمية•للمرشحين•الرئاسيين.
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جدول رقم )4( : التفاعل وقت االنتخابات

الدرجة
العبارة

نادًراأحياًنادائًما
ن•%ك•%ك•%ك

كنت•أشارك•في•فعاليات•الحملة•مثل•
»تحيا•مصر«•أو•»التالت•ده•بتاع•حمدين«

2421.887.37870.9110

من•خالل•مشاركة•share•الموضوعات•
المنشورة•على•صفحة•مرشحي•

االنتخابات•على•صفحتي•الشخصية•
أو•صفحات•أصدقائي.

2018.24742.74339.1110

أقوم•بوضع•تعليق•comment•على•
صفحة•مرشحي•الذي•أفضله.

2018.23935.54842.7110

من•خالل•دعوة•أصدقائي•
لمتابعة•هذه•الصفحات.

1210.93027.36861.8110

43.61614.59081.8110من•خالل•إرسال•رسالة•in•box•إلى•األدمن.

مع• إيجابي• تفاعل• بأي• قاموا• ما• نــادًرا• أنهم• إلى• المبحوثين• األكبر•من• النسبة• أشارت•
تابعوا• المبحوثين• أن• إلى• يشير• ما• وهو• االنتخابات،• وقت• تابعوها• التي• الرسمية• الصفحات•
الصفحتين•الرسميتين•لمجرد•الحصول•على•المعلومات•الالزمة•لهم•التخاذ•القرار•االنتخابي.

وقد•جاء•أكبر•تفاعل•إيجابي•مع•الصفحتين•من•خالل•إشارة•42.7•%•من•المبحوثين•إلى•
أنهم•يقومون•أحيانا•بمشاركة•share•الموضوعات•المنشورة•على•صفحة•مرشحي•االنتخابات•

على•صفحتهم•الشخصية•أو•صفحات•أصدقائهم.
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ثالثا•:•تقييم•المبحوثين•للصفحات•الرسمية•للمرشحين•الرئاسيين

أوال•:•صفحة•الرئيس•السيسي

جدول•رقم•)5(•:•اتجاهات•المبحوثين•نحو•صفحة•الرئيس•السيسي

االتجاه
العبارات

أوافق•تماًما
أوافق•إلى•
•ما حدٍّ

ال•أوافق
ن

•%ك•%ك•%ك
1.عرضت•البرنامج•االنتخابي•

بصورة•واضحة
1210.92522.76861.8105

2.ركزت•على•سلبيات•المرشح•
اآلخر•بصورة•متكررة.

43.63733.66458.2105

3.تحرت•الصفحة•الدقة•في•
األخبار•المرتبطة•بالمرشح.

3632.75953.6109.1105

4.تضاربت•المعلومات•التي•
نشرتها•وسائل•اإلعالم•عن•

التي•نشرتها•الصفحة.
98.25650.94036.4105

يشير•جدول•رقم•)5(•الخاص•باتجاهات•المبحوثين•نحو•صفحة•الرئيس•السيسي•إلى•أن•
التقييمات•جاءت•في•مجملها•إيجابية،•حيث:

أشار•عدد•كبير•من•المبحوثين•بنسبة•61.8•%•الى•أن•الصفحة•الرسمية•للرئيس•السيسي•
لم•تعرض•برنامجه•االنتخابي•بصورة•واضحة.•

بين• ما• حد• إلــى• تضارًبا• هناك• أن• إلــى• •%•50.9 بنسبة• المبحوثين• من• كبير• عــدد• يــرى•
المعلومات•التي•عرضتها•الصفحة•الرسمية•للمرشح•مع•تلك•التي•نشرتها•وسائل•اإلعالم•في•
تلك• في• الفاعلة• السياسية• القوى• من• العديد• وجود• إلى• إرجاعه• يمكن• ما• وهو• الفترة،• تلك•
المرحلة•والتي•تتصارع•إلثبات•وجهات•نظرها•ومواقفها•السياسية،•مستخدمة•في•ذلك•وسائل•

اإلعالم•الموجودة•والتي•تباينت•أجنداتها•السياسية•في•تلك•المرحلة.

المبحوثين•للصفحة•من• أثبت•اختبار•كا2•وجود•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•تقييم•
حيث•تركيزها•على•سلبيات•المرشح•اآلخر•واالتجاهات•السياسية•لدى•الطالب،•حيث•بلغت•
قيمة•كا2•المحسوبة•26.163•بدرجات•حرية•9،•وكانت•دالة•إحصائيًّا•عند•مستوى•معنوية•أقل•
من•0,05،•وقد•سجلت•النتائج•أعلى•معدالتها•فيما•يتعلق•بموافقة•الطالب•غير•المنتمين•ألي•
توجهات•سياسية•على•تركيز•الصفحة•على•سلبيات•المرشح•حمدين•لتكون•33.3•للموافقين•على•

ذلك•إلى•حد•ما،•و51.7 %•لغير•الموافقين•على•ذلك•على•اإلطالق.
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أثبت•اختبار•كا2•عن•وجود•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•تقييم•المبحوثين•للصفحة•
من•حيث•تحريها•للدقة•في•األخبار•المرتبطة•بالرئيس•السيسي•واالتجاهات•والميول•السياسية•
عند• إحصائيًّا• دالة• وكانت• •،9 بدرجات•حرية• •66.350 المحسوبة• كا2• قيمة• وبلغت• للطالب،•
مستوى•معنوية•أقل•من•0,01،•وقد•سجلت•النتائج•أعلى•معدالتها•فيما•يتعلق•بموافقة•الطالب•
غير•المنتمين•ألي•توجهات•سياسية•على•تحري•الصفحة•للدقة•لتكون•33.3•للموافقين•بدرجة•
كبيرة،•و58.3 %•للموافقين•على•ذلك•إلى•حد•ما،•وموافقة•41.4•%•من•الطالب•المنتمين•إلى•

أحزاب•الثورة•الجديدة•على•ذلك.

ولم•يثبت•اختبار•كا2•عن•وجود•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•تقييم•المبحوثين•للصفحة•
من•حيث•عرضها•للبرنامج•االنتخابي•للمرشح•بصورة•واضحة•وتضارب•معلوماتها•عن•المنشورة•

في•وسائل•اإلعالم•األخرى.•

للصفحة• المبحوثين• تقييم• بين• إحصائية• داللة• ذات• فروق• وجود• عن• كا2• اختبار• أثبت•
ومستوى•الدخل•الشهري•لألسرة،•حيث•رفض•57.1 %•من•الطالب•ذوي•الدخول•المنخفضة•تقييم•
الصفحة•بأنها•عرضت•البرنامج•االنتخابي•بدقة،•وأيد•48.9 %•من•هذه•الفئة•أيًضا•أن•الصفحة•

ركزت•على•سلبيات•المرشح•المنافس•وتحرت•الدقة•فيما•نشرته•عن•المرشح•إلى•حد•ما.

ثانيا•:•صفحة•المرشح•حمدين•صباحي

جدول رقم )6( : اتجاهات المبحوثين نحو �سفحة المر�سح حمدين �سباحي

•االتجاه
العبارات

أوافق•تماما
أوافق•إلى•
حد•ما

ال•أوافق
ن

•%ك•%ك•%ك
1.عرضت•البرنامج•االنتخابي•

بصورة•واضحة
5852.73531.898.2102

2.ركزت•على•سلبيات•المرشح•
اآلخر•بصورة•متكررة.

3834.53531.82926.4102

3.تحرت•الصفحة•الدقة•في•
األخبار•المرتبطة•بالمرشح.

3430.95146.41715.5102

4.تضاربت•المعلومات•التي•
نشرتها•وسائل•اإلعالم•عن•

التي•نشرتها•الصفحة.
2926.43531.83834.5102

يشير•جدول•رقم•)6(•الخاص•باتجاهات•المبحوثين•نحو•صفحة•المرشح•حمدين•إلى•
مجموعة•من•المؤشرات،•من•أهمها•ما•يلي•:



150

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - عدد خاص

أن•التقييمات•جاءت•في•مجملها•إيجابية•خاصة•فيما•يتعلق•بعرض•البرنامج•االنتخابي•له•
بصورة•واضحة،•ففي•الوقت•الذي•أشار•فيه•8.2•%•فقط•من•حجم•المتعرضين•إلى•أن•صفحة•
حمدين•لم•تعرض•البرنامج•االنتخابي•بوضوح،•وأشار•61.8•%•من•المتعرضين•لصفحة•السيسي•

إلى•أنها•لم•تعرض•برنامجه•االنتخابي•بوضوح.•

كما•جاء•التقييم•إيجابيًّا•فيما•يتعلق•بتحري•الصفحة•للدقة،•حيث•أشار•30.9•%•من•حجم•
العينة•إلى•أن•الصفحة•تحرت•الدقة•في•األخبار•المرتبطة•بالمرشح•بدرجة•كبيرة،•كما•أشار•

46.4•%•إلى•أنها•تحرت•الدقة•إلى•حد•ما.

وقد•جاءت•تقييمات•الطالب•للصفحة•سلبية•فيما•يتعلق•بتركيزها•على•األخبار•السلبية•
للمرشح،•بعكس•تقييم•الطالب•لصفحة•السيسي،•حيث•أشار•34.5•%•من•حجم•العينة•إلى•أن•
الصفحة•ركزت•على•األخبار•السلبية•للمرشح•بصورة•كبيرة،•كما•أشار•31.8•%•إلى•أنها•ركزت•

على•ذلك•إلى•حد•ما.

أثبت•اختبار•كا2•عن•وجود•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•تقييم•المبحوثين•للصفحة•
واالتجاهات•والميول•السياسية•للطالب،•وقد•بلغت•قيمة•كا2•المحسوبة•من•حيث•العالقة•بين•
تحري•الصفحة•للدقة•في•األخبار•المرتبطة•بالرئيس•السيسي•واالتجاهات•والميول•السياسية•
للطالب•47.660•بدرجات•حرية•9،•وكانت•دالة•إحصائيًّا•عند•مستوى•معنوية•أقل•من•0,01،•وقد•
سجلت•النتائج•أعلى•معدالتها•فيما•يتعلق•بموافقة•الطالب•غير•المنتمين•ألي•توجهات•سياسية•
على•تحري•الصفحة•للدقة•لتكون•58.3 %•للموافقين•إلى•حد•ما،•و28.3 %•للموافقين•على•ذلك•

بدرجة•كبيرة.

بلغت•قيمة•كا2•المحسوبة•من•حيث•العالقة•بين•تركيز•الصفحة•على•سلبيات•الرئيس•
السيسي•واالتجاهات•والميول•السياسية•للطالب•30.188•بدرجات•حرية•9،•وكانت•دالة•إحصائيا•
بموافقة• يتعلق• فيما• معدالتها• أعلى• النتائج• سجلت• وقد• •،0,01 من• أقل• معنوية• مستوى• عند•
الطالب•غير•المنتمين•ألي•توجهات•سياسية•على•ذلك•لتكون•43.3 %•للموافقين•إلى•حد•ما،•

و28.3•%•للموافقين•على•ذلك•بدرجة•كبيرة.•

كما•أثبت•اختبار•كا2•وجود•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•تقييم•المبحوثين•للصفحة•
ومستوى•الدخل•الشهري•لألسرة،•وقد•سجل•الطالب•من•ذوي•الدخل•المتوسط•الذين•تتراوح•
دخولهم•بين•2000 - 4000•جنيه•في•الشهر•أعلى•نسب•من•حيث•التقييم•اإليجابي•للصفحة،•
حيث•أيد•51.02•%•منهم•عرض•الصفحة•للبرنامج•االنتخابي•لحمدين•بوضوح•بدرجة•كبيرة،•
و40.8 %•أيدوا•ذلك•إلى•حد•ما•من•الطالب•ذوي•الدخول•المتوسطة،•ووافق•إلى•حد•ما•32.6•%•
تناسق•معلومات•الصفحة•مع•ما•ينشر•في•وسائل•اإلعالم•األخرى،•كما• الفئة•على• من•هذه•
المرشح• سلبيات• على• تركز• بأنها• الصفحة• تقييم• المتوسطة• الدخول• ذوي• من• •%•40.8 رفض•
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9،•وكانت•دالة•إحصائيا• 27.652•بدرجات•حرية• السيسي،•وذلك•عند•كا2•المحسوبة•بقيمة•
عند•مستوى•معنوية•أقل•من•0.01.

ثالًثا:•مناقشة•أهم•نتائج•الدراسة:

الرئاسة• بمرشحي• الخاصتين• الرسميتين• الصفحتين• بتحليل•مضمون• الباحثتان• قامت•
بهدف• •،2014  /6/3 حتى• •2014/5/1 من• شهر• لمدة• وكيفيًّا• كميًّا• بوك• الفيس• على• المصرية•
استخالص•اإلستراتيجيات•االتصالية•التي•تم•استخدامها•النتخابات•الرئاسة•المصرية،•كما•
تم•تطبيق•الدراسة•الميدانية•على•عينة•من•الشباب•الجامعي•الملتحقين•بجامعتين•مصريتين•
إحداهما•خاصة•واألخرى•حكومية،•وبلغ•قوامها•110•طالب،•وتوصلت•الدراسة•إلى•ما•يلي•:•

بالنسبة•لصفحة•المرشح•عبد•الفتاح•السيسي•على•الفيس•بوك:•كانت•أكثر•اإلستراتيجيات•
استخداًما•على•صفحة•المرشح•الفريق•عبد•الفتاح•السيسي•على•الفيس•بوك•هي•إستراتيجية•
الحشد،•وفيها•يتم•حشد•الناخبين•المؤيدين•للفريق•السيسي•لعمل•فعاليات•معينة•على•الفيس•
بوك•وإرسالها•للصفحة،•فقبل•االنتخابات:•تمت•الدعوة•لمشاركات•األعضاء•بإرسال•صورهم•
وهم•يحملون•الفتات•»تحيا•مص«•لنشرها•على•الصفحة•الرسمية•على•الفيس•بوك،•كما•تمت•
الدعوة•لالشتراك•في•فعالية•الهاشتاج•hashtags•»#•تحيا_مصر«•و»#•ارفع•_علم_•بلدك«،•
وفيها•يساهم•المؤيدون•للفريق•السيسي•بكتابة•منشورات•posts•على•صفحاتهم•في•هذا•اإلطار•
لدعم•وتأييد•مرشح•االنتخابات•الرئاسية•الفريق•السيسي.•وفي•أيام•االنتخابات:•تمت•الدعوة•
للصفحة• وإرسالها• اللجان• االنتخابات•في• mention•بصورتهم•وقت• بعمل• الناخبين• الشتراك•
لنشرها.•ويأتي•في•المرتبة•الثانية•اإلستراتيجية•اإلعالمية،•وقد•تضمنت•المنشورات•posts•التي•
تناولت•إعالن•نتائج•االنتخابات•وفي•المرتبة•الثانية•إستراتيجيتي•»استخدام•مرتكزات•البرنامج•
البرنامج• مرتكزات• »استخدام• إستراتيجية• وتعني• األخــرى«،• لألنشطة• و«الترويج• االنتخابي«•
االنتخابي«•استخدام•مرتكزات•البرنامج•االنتخابي•للحملة•في•شكل•تويتات•أو•تصريحات•قصيرة•
للمرشح•عبد•الفتاح•السيسي.•ويأتي•في•المرتبة•األخيرة•إستراتيجية•استخدام•المشاهير•من•
الفنانين•لدعم•الحملة.•وعادة•ما•يميل•األفراد•العاديون•إلى•استخدام•عواطفهم•في•الحكم•على•
ما•يتصل•بالشئون•السياسية)1(.•ويمكن•استخدام•المشاهير•كوسيلة•إقناعية•بأهداف•سياسية،•
ففي•الواليات•المتحدة•يتم•استخدام•الممثلين•والموسيقيين•وشخصيات•أخرى•ذات•تأثير•في•
إقناع•الجماهير•المستهدفة•بآراء•أو•سلوك•معين•أو•لتدعيم•صورة•ذهنية•معينة•من•خالل•ما•
ُيسمى•»المصادر•الجذابة«•attractive sources،•كما•خلصت•األبحاث•إلى•أن•الشباب•هم•الفئة•

األكثر•تأثًرا•باستخدام•المشاهير)2(.•

(1) Ladd, J.& Lenz, G.(2011), Does Anxiety Improve Voters’ Decision Making? , Political Psychology, 
Volume 32, ( 2): p.348.

(2) Veer, E.& others (2010), If  Kate voted Conservative, would you? The role of celebrity endorsements in 
political party advertising, European Journal of Marketing, Volume 44, (3): pp.436-450.
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استخداًما• اإلستراتيجيات• أكثر• كانت• مننا«:• »واحد• صباحى• حمدين• لصفحة• بالنسبة•
على•صفحة•المرشح•حمدين•صباحي•على•الفيس•بوك•هي•الترويج•لألنشطة•األخرى،•وفيها•
يتم•التنويه•عن•األنشطة•والفعاليات•والوسائل•األخرى•المستخدمة•في•إطار•الحملة•الخاصة•
»استخدام• الثانية•استراتيجية• المرتبة• ويأتي•في• الرئاسي.• المرشح• بالسيد•حمدين•صباحي•
عن• اإلفــراج• على• ركزت• التي• •tweets تويتات• شكل• في• وذلك• االنتخابي«• البرنامج• مرتكزات•
األبرياء-•دعم•ثورة•25•يناير•2011•-التركيز•على•الشباب-•دعم•األقليات:•المرأة•والمسيحيين•
والفقراء•-•القضاء•على•الفساد•-•بناء•االقتصاد•-•احترام•قيمة•المواطنة.•وفي•الترتيب•الثالث•
الهاشتاج• خاصية• باستخدام• بوك،• الفيس• فعاليات• باستخدام• وذلك• الحشد«• »إستراتيجية•
الثالثاء• يوم• للنزول• وحشدهم• الناخبين• لتشجيع• وذلك• »#التالت_بتاع_حمدين«• •hashtags
#انزل_كمل_جميلك،• هاشتاج• وكذلك• اللجان.• في• بأصواتهم• لإلدالء• •2014/5/27 الموافق•
والهاشتاج•#•صوتي_لحمدين_صباحي.•ويأتي•بعد•ذلك•إستراتيجيات:•اإلستراتيجية•اإلعالمية•
-•استخدام•المشاهير•-•تحديث•صفحة•الغالف•على•الفيس•بوك،•كما•تضمنت•إستراتيجية•
»تحديث•الغالف•على•الفيس•بوك«•منشورات•تم•فيها•تغيير•صفحة•الغالف.•وقد•اعتمدت•حملة•
حمدين•على•مخاطبة•حمدين•صباحي•المقاطعين،•واستخدمت•حملة•حمدين•صباحي•فعاليات•
ترويجية•مبتكرة•أكثر•من•حملة•المشير•السيسي،•مثل•استخدام•فعالية•للطائرات•الورقية•على•
كوبري•قصر•النيل،•وبرنامج•skype•للتحاور•مع•الناخبين•في•الخارج،•ورسم•علم•كبير•أمام•
التنويه•عن•ذلك•في•منشورات•صفحة•حمدين•صباحي• تم• وقد• باإلسكندرية،• قايتباي• قلعة•
على•الفيس•بوك.•وكان•شعار•حملة•حمدين•صباحي:•»حمدين•صباحي•واحد•مننا«•وهو•مسمى•
صفحته•الخاصة•على•الفيس•بوك،•بينما•لم•يكن•هناك•شعار•واضح•لحملة•الفريق•عبد•الفتاح•
السيسي.السيسي.•وقد•جاءت•الوسائل•التسويقية•المستخدمة•في•انتخابات•2014•مختلفة•عن•
تلك•المستخدمة•في•انتخابات•الرئاسة•المصرية•2012،•والتي•أشارت•اليها•دراسة•أميرة•جمال•
)2014(•؛•حيث•جاء•استخدام•التسويق•باالنتشار•على•مواقع•المرشحين•بعدة•طرق•ومنها•الحث•
طريق• عن• •e-mail this أصدقائك،• لكل• أرسل• وانشر«،• »حّمل• الموضوعات• نشر• إعادة• على•
لمتابعة•صفحة• األصدقاء• وكانت•دعوة• المرشحين،• غالبية• مواقع• الموبايل•على• أو• اإلنترنت•

المرشح•من•قبل•عدد•من•المرشحين•أيضا•)1(.•

وفي•الوقت•الذي•رفع•فيه•حمدين•صباحي•شعارات•»عيش•-•حرية•-•عدالة•اجتماعية،•
ركز•عبد•الفتاح•السيسي•على•قيمة•العمل•في•اإلعالنات•المصورة•الخاصة•به•والتي•تم•تحمليها•
حملة• واستخدمت• للحملة،• أساسية• كدعامة• الشباب• الحملتان• واستخدمت• الصفحة.• على•
الفريق•السيسي•استراتيجية•الحشد،•في•حين•ركزت•حملة•حمدين•صباحي•على•استراتيجية•
الترويج•لألنشطة•األخرى.•وكانت•أهم•مرتكزات•حملة•الفريق•السيسي•على•الفيس•بوك:•المعلم•

أميرة•جمال•)2014(،•مرجع•سابق،•ص•482. •)1(
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أساس•النهوض•بالتعليم•-•الفن•أهم•مقومات•الشخصية•المصرية•-•األمن•-•السيسي•يرى•أن•
ثورة•30•يونيو•استكمال•لثورة•25•يناير•-•االهتمام•بالبعد•العربي•واألفريقي•والدولي•-•التغلب•
الدولة،•في•حين• قيادة• القدرة•على• •- القانون• روح• تطبيق• االقتصادية•-• أزمات•مصر• على•
كانت•أهم•مرتكزات•حملة•حمدين•صباحي•اإلفراج•عن•األبرياء•-•دعم•ثورة•25•يناير•2011•
-•التركيز•على•الشباب•-•دعم•األقليات:•المرأة•والمسيحيين•والفقراء•-•القضاء•على•الفساد•
-•بناء•االقتصاد•-•احترام•قيمة•المواطنة.•وانتقدت•حملة•حمدين•صباحي•حملة•السيسي•بأن•
السيسي•ما•يزال•يستخدم•إمكانيات•القوات•المسلحة•في•حملته•االنتخابية•كمرشح•سياسي،•
في•حين•أن•حملة•السيسي•لم•تنتقد•حملة•حمدين•في•شيء.•وقد•استهدفت•دراسة•خيرت•عياد•
)2009(•رصد•أهمية•اإلنترنت•كوسيلة•اتصالية•وتوظيف•إمكاناتها•التفاعلية•في•حمالت•التسويق•
السياسي،•من•خالل•توظيف•منهج•تحليل•الخطاب•في•تحليل•مواقع•المرشحين•الديموقراطي•
•،2008 األمريكية• الرئاسة• انتخابات• في• لهما• التابعين• الحزبين• موقعا• وكذلك• والجمهوري،•
كما•استهدفت•تحليل•اإلستراتيجيات•االتصالية•الي•استخدمها•المرشحون•عبر•مواقعهم•على•
المرشحون•في•حمالتهم،• التي•ركز•عليها• التسويقية• التكتيكات• والتعرف•على•أهم• اإلنترنت•
ومدى•اتفاق•هذه•التكتيكات•مع•الموقف•السياسي•للحزب•الذي•يمثله•المرشح،•وأشارت•نتائج•
هذه•الدراسة•إلى•أن•أهم•االستخدامات•لإلنترنت•هو•تقديم•المعلومات•واألخبار•دون•رقابة،•
تحديثها• يتم• التي• وأخبارهما• المرشحين• لكال• اليومية• األجندة• عن• كاملة• معلومات• ووجــود•
الشخصية• بالصور• مة• المعلومات•مدعَّ فيها،•وهذه• التي•يشاركان• والفعاليات• بلحظة،• لحظة•
والموضوعية،•وذلك•بدرجة•أعلى•على•موقع•جون•ماكين•من•خالل•تركيزه•على•تاريخه•العسكري•
وخدمته•لبلده•في•حرب•فيتنام،•كما•جاءت•إستراتيجية•»اإلعالم«•في•مقدمة•اإلستراتيجيات•
االتصالية•بالنسبة•لكال•المرشحين•من•خالل•قاعدة•بيانات•كاملة•عن•المرشح•ووجهة•نظره•في•
األحداث•الجارية،•بينما•تفوق•أوباما•في•توظيف•إستراتيجية•اإلقناع•من•خالل•عرض•الرؤى•
التى•تختلف•مع•سياسات•الحزب•الجمهوري•الذي•يمثله•منافسه•جون•ماكين،•وطبقت•المواقع•
اإللكترونية•لكال•المرشحين•إستراتيجية•»بناء•اإلجماع«•بشكل•معقول،•مع•تفوق•طفيف•لموقع•
أوباما•في•استخدام•هذه•اإلستراتيجية•من•خالل•توجهه•لكل•الفئات•األمريكية•خالل•موقعه•
وموقع•الحزب•الديموقراطى.•ولجأ•جون•ماكين•إلى•التكتيك•الهجومي•على•أوباما•ونائبه•»بيدن«•
منذ•بداية•الحملة•وحتى•نهايتها.•بينما•لجأت•حملة•أوباما•إلى•تكتيكات•تتعلق•بالتمكين•لحل•
المشكالت•االقتصادية•في•ظل•األزمة•العالمية،•باإلضافة•إلى•تكتيك•الهجوم•المضاد•والتركيز•

على•الحاجة•إلى•التغيير)1(.

بالنسبة•لتقييم•عينة•الدراسة•من•الشباب•الجامعي•لصفحتي•الدعاية•الرسمية•لمرشحي•
الرئيس• صفحة• نحو• المبحوثين• اتجاهات• أن• إلى• النتائج• أشــارت• فقد• المصرية،• الرئاسة•

خيرت•عياد•)2009(،•استخدامات•اإلنترنت•كوسيلة•اتصال•في•حمالت•التسويق•السياسي،•المجلة•المصرية•لبحوث• •)1(
اإلعالم،•الصادرة•عن•كلية•اإلعالم•جامعة•القاهرة،•العدد•33•)يناير•-•يونيو(،•صـ•131-97.•
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السيسي•جاءت•في•مجملها•إيجابية،•إال•أنه•قد•أشار•عدد•كبير•من•المبحوثين•بنسبة•61.8•%•
واضحة.• بصورة• االنتخابي• برنامجه• تعرض• لم• السيسي• للرئيس• الرسمية• الصفحة• أن• إلى•
ويرى•عدد•كبير•من•المبحوثين•بنسبة•50.9•%•أن•هناك•تضارًبا•إلى•حد•ما•بين•المعلومات•التي•
عرضتها•الصفحة•الرسمية•للمرشح•مع•تلك•التي•نشرتها•وسائل•اإلعالم•في•تلك•الفترة،•وهو•
ما•يمكن•إرجاعه•إلى•وجود•العديد•من•القوى•السياسية•الفاعلة•في•تلك•المرحلة•التي•تتصارع•
إلثبات•وجهات•نظرها•ومواقفها•السياسية،•مستخدمة•في•ذلك•وسائل•اإلعالم•الموجودة•التي•
المبحوثين• تقييم• بشأن• الدراسة• كما•خلصت• المرحلة.• تلك• في• السياسية• أجنداتها• تباينت•
يتعلق• فيما• خاصة• إيجابية،• مجملها• في• جاءت• التقييمات• أن• إلى• حمدين•صباحي• لصفحة•
من• فقط• •%•8.2 فيه• أشار• الذي• الوقت• ففي• واضحة،• بصورة• له• االنتخابي• البرنامج• بعرض•
حجم•المتعرضين•إلى•أن•صفحة•حمدين•لم•تعرض•البرنامج•االنتخابي•بوضوح•أشار•61.8•%•
من•المتعرضين•لصفحة•السيسي•أنها•لم•تعرض•برنامجه•االنتخابي•بوضوح،•كما•جاء•التقييم•
إيجابيًّا•فيما•يتعلق•بتحري•الصفحة•للدقة،•حيث•أشار•30.9•%•من•حجم•العينة•إلى•أن•صفحة•
حمدين•صباحي•تحرت•الدقة•في•األخبار•المرتبطة•بالمرشح•بدرجة•كبيرة،•كما•أشار•46.4•%•

إلى•أنها•تحرت•الدقة•إلى•حد•ما.

أشارت•نتائج•الدراسة•إلى•محدودية•نسبة•مشاركة•الطالب•عينة•الدراسة•في•انتخابات•
أوضح• بينما• الدراسة،• محل• الطالب• عينة• من• •%•60.9 فيها• شارك• حيث• األخيرة،• الرئاسة•
18.2•%•منهم•أنهم•توجهوا•إلى•اللجان•االنتخابية•وأبطلوا•أصواتهم•في•الوقت•الذي•لم•يشارك•

فيه•20.9•%•من•حجم•العينة•في•االنتخابات.

واالتجاهات• االنتخابات• في• المشاركة• متغيري• بين• عالقة• وجود• إلى• الدراسة• توصلت•
السياسية•لدى•المبحوثين،•وبين•متغيري•المشاركة•في•االنتخابات•والنوع،•وقد•تخطت•نسبة•
بين• دالــة• عالقة• يوجد• ال• بينما• اإلنــاث،• من• مثيلتها• الذكور• من• االنتخابات• في• المشاركين•

المشاركة•في•االنتخابات•ومستوى•دخل•الطالب.•

توجد•عالقة•ذات•داللة•إحصائية•بين•متغيري•المرشح•الرئاسي•الذي•منحه•الناخبون•
صوتهم•واالتجاه•السياسي•لهم،•وقد•أشارت•النتائج•إلى•أن•كل•من•انتخب•المرشح•السياسي•
حمدين•صباحي•في•العينة•ال•ينتمون•إلى•تيارات•أو•اتجاهات•سياسية•محددة،•في•الوقت•الذي•
أشار•فيه•أكثر•من•نصف•عينة•المصوتين•للمرشح•السيسي•أنهم•ينتمون•ويميلون•إلى•أحزاب•

الثورة•الجديدة.

كما•توجد•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•متغيري•المرشح•الرئاسي•الذي•منحه•الناخبون•
أشارت• وقد• بوك،• الفيس• على• بالمرشحين• الخاصة• الرسمية• للصفحات• وتعرضهم• صوتهم•

النسبة•الغالبة•من•الناخبين•إلى•أنهم•تعرضوا•لصفحتي•الدعاية•السياسية•للمرشحين.
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أوضح•المبحوثون•أن•هناك•مجموعة•من•الوسائل•التي•أثرت•في•تكوين•قرارهم•االنتخابي•
في•انتخابات•الرئاسة•2014/2013.•وقد•جاءت•القنوات•التلفزيونية•الخاصة•في•مقدمة•وسائل•
االتصال•التي•تابع•من•خاللها•المبحوثون•ما•تم•تداوله•عن•العملية•االنتخابية،•ويمكن•إرجاع•
بأهمية• التوعية• لمبادرة• الخاصة• التلفزيونية• القنوات• من• كبير• عدد• تبني• إلى• النتيجة• هذه•
السلوك•االنتخابي•وإعداد•العديد•من•البرامج•التي•تركز•على•البرامج•االنتخابية•للمرشحين•
واستضافتهم•في•برامجها.•ورغم•إقبال•فئة•الشباب•الجامعي•على•التعرض•لوسائل•االتصال•
للمرشحين• الرسمية• الصفحات• أن• نجد• حديثة،• كتكنولوجيا• معه• تعاملهم• وسهولة• الحديثة•
قد• ما• وهو• االنتخابي،• قرارهم• تكوين• في• أثرت• اتصالية• كوسيلة• الثانية• المرتبة• في• جاءت•
يعكس•طبيعة•استخدام•الشباب•لإلنترنت•كوسيلة•للترفيه•والتواصل•االجتماعي•أكثر•منه•وسيلة•
للحصول•على•المعلومات•السياسية،•يليه•الحمالت•االنتخابية•للمرشحين.•بينما•جاءت•قنوات•
التلفزيون•المصري•والراديو•في•آخر•هذه•الوسائل.•وقد•أكدت•هذه•النتيجة•ما•سبق•أن•توصلت•
اليه•دراسة•أميرة•جمال•)2014(•والتي•طبقت•على•انتخابات•الرئاسة•المصرية•2012،•والتي•
أكدت•على•فاعلية•دور•مواقع•وصفحات•المرشح•على•الفيس•بوك•فى•دفع•الجمهور•للتصويت•
لصالحه؛•حيث•أشار•32•%•إلى•دورها•في•المساعدة•فى•اتخاذ•قرار•التصويت،•بينما•أوضحت•
إقناعهم• فى• ساهمت• مرشحهم• وصفحات• مواقع• متابعة• أن• الدراسة• عينة• من• •%•77.3 نسبة•
أيدوا• و54 %• المواقع(،• )بعد•تصفح• المرشح• أيدوا• •%•23.3 بين• بالتصويت•لصالحه،•مقسمة•

المرشح•)قبل•التصفح•وزاد•اقتناعهم•بعد•التصفح()1(.

توصلت•نتائج•الدراسة•الى•وجود•عالقة•ذات•داللة•إحصائية•بين•متغيري•الوسائل•التي•
اعتمد•عليها•المبحوثون•في•اتخاذ•القرار•االنتخابي•واالتجاهات•السياسية•التي•يميلون•لها،•
حيث•أشار•أكثر•من•نصف•عينة•الدراسة•من•فئة•الشباب•الذين•ليس•لهم•اتجاهات•أو•انتماءات•
سياسية•محددة•إلى•أن•األسرة•واألصدقاء•كان•لهم•تأثير•كبير•في•قرارهم•االنتخابي.•وال•توجد•
عالقة•دالة•بين•تأثير•الحمالت•االنتخابية•للمرشحين•في•القرار•االنتخابي•للطالب•واتجاهاتهم•
أو•ميولهم•السياسية.•كما•توجد•عالقة•دالة•بين•متغيري•تأثير•الصفحات•الرسمية•للمرشحين•
•Rational choice•»في•القرار•االنتخابي•ومستوى•دخل•الفرد.•وطبًقا•لمنظور•»االختيار•العقالني
فإن•الفرد•يعطي•صوته•طبًقا•لمدى•انتفاعه•من•عملية•التصويت•لصالح•مرشح•معين،•فيقوم•
بحساب•المنفعة•التي•تعود•عليه•مقابل•بذل•جهد•للذهاب•لصناديق•االقترع•والتصويت•لصالح•
مرشح•معين)2(،•ومن•ثم•فإن•قرار•االختيار•ينبع•من•مدى•المنفعة•التي•ستعود•على•المرء•من•

اختيار•مرشح•معين.

أميرة•جمال•)2014(،•مرجع•سابق،•ص•548. •)1(
(2) Kuenzi, M.& Lambright, G.(2010), Who votes in Africa? An examination of electoral participation in 10 

African coutries, Party Politics, 17 (6): pp.767-799.
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أشارت•النتائج•إلى•أن•درجة•اعتماد•المبحوثين•على•الفيس•بوك•كمصدر•للمعلومات•عن•
االنتخابات•الرئاسية•منخفضة،•حيث•أشار•8.2•%•فقط•من•حجم•العينة•إلى•أنهم•اعتمدوا•عليها•
بالدرجة•األولى•في•الحصول•على•المعلومات،•بينما•أشار•7.3•%•أنهم•يعتمدون•عليه•بالدرجة•
الثانية،•وتتزايد•النسبة•لتصل•أقصاها•19.1•%•من•حجم•العينة،•حيث•يعتمدون•عليه•كمصدر•

للمعلومات•في•المرتبة•السابعة.

أكثر•من•نصف•العينة•يستخدمون•الفيس•بوك•دائًما•للحصول•على•معلومات•عما•يجري•
الفيس•بوك• 43.6••%•يستخدمون• من•أحداث•وآخر•مستجدات•األحداث•عن•االنتخابات،•وإن•
بصفة•دائمة•للدخول•إلى•صفحة•مرشحهم•المفضل•والصفحات•المؤيدة•له.•بينما•أشار•18.2•%•
إلى•أنهم•يستخدمون•الفيس•بوك•لتكوين•رأي•عن•األحداث•التي•تجري•حولهم•وعن•مرشحي•

الرئاسة.

توجد•عالقة•ذات•داللة•إحصائية•بين•كل•دوافع•استخدام•الفيس•بوك•وقت•االنتخابات•
عن• رأي• بتكوين• الخاص• الدافع• عدا• ما• الطالب،• لدى• السياسية• واالتجاهات• عامة• بصفة•
األحداث•والمرشح•السياسي،•وجاءت•نسبة•اعتماد•الذين•ال•يميلون•إلى•اتجاه•سياسي•معين•
النتيجة•متفقة•مع•ما•خلصت• 55•%.•وقد•جاءت•هذه• الشأن• الفيس•بوك•في•هذا• أحيانا•على•
اليه•دراسة•)•Jens Hoff 2010(•والتي•أشارت•إلى•أن•متغير•»االهتمام•بالسياسة«•يعتبر•متغيًرا•
وسيًطا•يؤثر•في•العالقة•بين•متغير•التعرض•لإلنترنت•والتأثير•في•القرارات•واآلراء•االنتخابية،•
حيث•توصلت•دراسته•إلى•أن•غير•المهتمين•بالسياسة•يتأثرون•بشكل•أكبر•من•جراء•تعرضهم•

للمواقع•السياسية•على•اإلنترنت•من•األفراد•المهتمين•بها)1(.•

88.2•%•من•حجم• أشار• للمرشحين• الرسمية• للصفحات• المبحوثين• بمتابعة• يتعلق• وفيما•
العينة•إلى•أنهم•تابعوا•كلتا•الصفحتين،•بينما•أشار•11.8•%•إلى•أنهم•تابعوا•إحداهما•فقط.

ولم•يشر•أي•من•المبحوثين•إلى•أنه•اعتمد•على•الصفحات•الرسمية•للمرشحين•كمصدر•
معلومات،•سواء•في•المرتبة•األولى•أو•الثانية،•وإنما•جاءت•أكبر•نسبة•من•المبحوثين•لتؤكد•
أنها•اعتمدت•على•الصفحات•كمصدر•رابع•وخامس•للمعلومات•الخاصة•عن•المبحوثين،•وذلك•

بنسبة•25.5•%•و23.6•%•على•التوالي.

إيجابي• تفاعل• بأي• قاموا• ما• نــادًرا• أنهم• إلى• المبحوثين• من• األكبر• النسبة• أشــارت•
المبحوثين• أن• إلى• يشير• ما• وهو• االنتخابات،• وقت• تابعوها• التي• الرسمية• الصفحات• مع•
تابعوا•الصفحتين•الرسميتين•لمجرد•الحصول•على•المعلومات•الالزمة•لهم•التخاذ•القرار•

االنتخابي.

(1) Hoff, J.(2010), Election Campaigns on the internet: how are voters affected? , International Journal of 
E-Politics, 1(1), p.37.
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وقد•جاء•أكبر•تفاعل•إيجابي•مع•الصفحتين•من•خالل•إشارة•42.7•%•من•المبحوثين•إلى•
أنهم•يقومون•أحياًنا•بمشاركة•share•الموضوعات•المنشورة•على•صفحة•مرشحي•االنتخابات•

على•صفحتهم•الشخصية•أو•صفحات•أصدقائهم.

اإلعــالم،•حيث• االعتماد•على•وسائل• نظرية• متوافقة•مع•فروض• الدراسة• نتائج• جاءت•
والتعرف• المحيطة• البيئة• لفهم• بوك• الفيس• على• الدراسة• عينة• الشباب• اعتماد• على• أكدت•
الترفيه• القرار•االنتخابي،•في•حين•لم•يكن•االعتماد•بغرض• للتوجيه•التخاذ• عليها،•وكذلك•
أو•اللعب،•ودائًما•ما•يعتمد•الجمهور•المستهَدف•على•وسائل•اإلعالم•بغرض•الفهم•والتوجيه•
ومراقبة•البيئة•بهدف•التقليل•من•غموض•الواقع•المحيط•والتخاذ•القرارات•المناسبة)1(.•وُيعد•
وتوفر• لنشاطه• مؤشًرا• السياسية• الموضوعات• في• المتمثلة• الجادة• للمضامين• الفرد• تعرض•

عنصر•االنتقائية•لديه،•وهي•إحدى•الفرضيات•األساسية•لنظرية•االعتماد)2(.

ما•تثيره•الدراسة•من•بحوث•مستقبلية•:
دراسة•الوسائل•االتصالية•المستخدمة•في•حمالت•مرشحي•الرئاسة•ومدى•تكاملها•مع•	•

بعضها•البعض•من•خالل•مدخل•االتصاالت•التسويقية•المتكاملة.
دراسة•وسائل•الترويج•االنتخابية•لمرشحي•الرئاسة•وتأثيرها•في•القرار•االنتخابي.	•

(1) Robertson, T. (2002), Media dependency during a potential agricultural terrorist attack on the U.S. food 
and fiber system, unpublished master thesis, Texas Tech University.

محمد•الرقي•)2015(،•مرجع•سابق،•صـ•75. •)2(
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أخالقيات استخدام اجلمهور املصري للشبكات االجتماعية
بعد ثورة 25 يناير وأثرها على اجتاهاته حنو هذه الشبكات

دراسة حالة التجربة املصرية يف إطار منوذج احلوكمة اإلعالمية بالتطبيق 
على الفيسبوك

د. أشرف جالل
أستاذ•اإلعالم•بجامعتي•القاهرة•وقطر

منذ•ظهور•الشبكات•االجتماعية•في•مطلع•القرن•الحادي•والعشرين،•بدأ•الحديث•عن•
سلسلة•من•التحوالت•والظواهر•االجتماعية•والنفسية•والسياسية•واالقتصادية•كنتاج•للممارسات•
الفردية•والجماعية•والمؤسسية•في•االستخدام•الفعال•لتكنولوجيا•االتصال•بأبعادها•المعلوماتية•
المعلومات• علي• لسيطرة• مثل• والنقاش• للحوار• القضايا• من• العديد• طرح• »وتــم• والمعرفية،•
وحجم•وسرعة•نقل•ونشر•المعلومات«)1(،•وبدأ•علماء•االجتماع•واألنثروبولوجيا•والباحثون•في•
مجال•األخالقيات•واإلعالم•توجيه•الدعوات•للحرص•والحذر•من•تلك•الشبكات•وما•يمكن•أن•
تفرزه•من•أثار•متعددة•سواء•في•عالقة•اإلفراد•ببعضهم•البعض•أو•عالقاتهم•بالمؤسسات•التي•
ينتمون•إليها•وخاصة•مع•تباين•األوضاع•واألدوار•السياسية•واالقتصادية•واالجتماعية•لكل•منهم،•
حتى•ان•البعض•بدأ•يحذر•من•ظاهرة•»التكنوفوبيا«•معبرا•عن•الخوف•المرضي•من•تكنولوجيا•
االتصال•الجديدة•وخاصة•الشبكات•االجتماعية•وما•يصاحبها•من•إحباط•نفسي•ومعنوي)2(.

وقد•عزز•من•هذا•النقاش•تنامي•حجم•ودور•الشبكات•االجتماعية•والذي•تجاوز•مجرد•
والتنظيم•وتقسيم•األدوار•وتحديد• إلى•الحشد• النشر•السريع•-للمعلومات•والصور•واألفالم-•
المهام)3(•والقدرة•الكبيرة•على•تحقيق•األثر•السلوكي•وخاصة•بعد•ان•اكتسبت•تلك•الشبكات•
ثقة•ومصداقية•الجمهور•وزاد•حجم•االعتماد•عليها•وصار•لها•القدرة•علي•التأثير•بدءا•من•تغيير•

االتجاه•مرورا•بالنية•السلوكية•ووصوال•إلى•السلوك.)4(

(1) Mahmoud Eid and Stephen J. A. Ward,2009 , Ethics, New Media, and Social Networks, Global Media 
Journal , Canadian Edition, Volume 2, Issue 1, pp. 1-4

(2) Michel (L.y.), Cheryl (A), Kimberly (J.M), 2005 : “depressive symptomatology, youth internet use, and 
online interactions: a national survey» journal of adolescent health n.36 (2005), pp.9-18.

(3) http://www.fastcompany.com/1727466/exactly-what-role-did-social-media-play-egyptian-revolution
(4) Ashraf M. Attia,Nergis Aziz and Barry A. Friedman,2012, The Impact of Social Networks on Behavioral 

Change: A Conceptual Framework, World Review of Business Research Vol. 2. No. 2. March 2012. Pp. 
91 - 108
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وقد•زاد•من•صعوبة•األمر•الطبيعة•الفريدة•-بل•المعقدة-•لتلك•الشبكات•وجمعها•لعدد•
التفاعلية•واالنعزالية•والخصوصية• الفردية•والجماعية•وكذلك• الطبيعة• المتناقضات•مثل• من•
والعمومية•والسرية•والعلنية،•وتالشي•حواجز•الزمن•والمسافات•وضعف•آليات•وأدوات•الرقابة،•
مؤهلين• الخليقة• بدء• منذ• أنفسهم• البشر• وجد• حيث• نفسه،• الوقت• في• واالتاحية• والسهولة•
لالرتباط•وتكوين•جماعات•اجتماعية•ذات•مصالح•واهتمامات•وادوار•محددة•وجاءت•الشبكات•

االجتماعية•لتتالقي•مع•هذا•التوجه•بحجم•أكبر•وبشكل•أسرع•وبقيود•اقل.

وقد•أشار•Borgmann& Dreyser•عند•دراستهما•لآلثار•االجتماعية•واألخالقية•للشبكات•
االجتماعية•الي•ما•أحدثته•بعض•مظاهر•تلك•الشبكات•في•أنماط•وممارسات•الحياة•االجتماعية•
مثل•“غرف•الدردشة•ومجموعات•األخبار•واأللعاب•االلكترونية•والبريد•االلكتروني”)1(،•فمنذ•
ظهور•)تطبيقات•الويب•2(•ظهر•عدد•من•القضايا•الخالفية•المرتبطة•بالشبكات•االجتماعية•
مثل•تعمد•السرية•المطلقة•وإمكانية•إتاحة•المعلومات•لطرف•او•أطراف•أخرى•يمكنها•استغالل•
تلك•المعلومات•جنسيا•أو•تجاريا•أو•سياسيا•حيث•يمكن•من•خاللها•متابعة•ومالحقة•النشطاء•
السياسيين•وتعقبهم•كما•فعلت•الكثير•من•وزارات•الداخلية•التي•أنشأت•إدارات•خاصة•للجرائم•

االلكترونية•والجرائم•المستحدثة.

وتعد•قضية•الهوية•قضية•خالفية•أخري•سواء•في•اإلعالن•عنها•أو•إخفائها•وسواء•كانت•
الهوية•صحيحة•او•مزيفة،•فمن•حق•الفرد•أن•يعلن•أو•يحجب•هويته•ومن•حق•الفرد•المتلقي•أن•
يعرف•مع•من•يتخاطب•وما•صاحب•ذلك•من•استغالل•أسماء•وهويات•وحسابات•آلخرين•سواء•
باختراق•او•عدم•اختراق•حساباتهم،•ولعل•هذا•ما•دفع•عدد•من•النشطاء•السياسيين•لألخذ•
الوقت• وفي• تعقبهم)2(،• او• مالحقاتهم• عدم• على• حرصا• هوياتهم• بإخفاء• البعض• بنصيحة•
نفسه•تشكيل•العديد•من•الخاليا•االلكترونية•التي•تخوض•عمليات•التعقيب•والتصويت•والنشر•
االلكتروني•وخاصة•في•الظروف•السياسية•التي•مرت•بها•دول•الربيع•العربي•عامة•ومصر•وتونس•
خاصة•مما•قد•يؤدي•لخلق•حالة•من•حاالت•االستقطاب•السياسي•بين•األفراد•والجماعات•بل•
قد•يمتد•األمر•للتحزب•الفكري•واإليديولوجي•داخل•الجماعة•واألسرة•الواحدة،•وعلي•المستوي•
االقتصادي•والتجاري•أثبتت•دراسة•)Wrika2010(•أن•مشكالت•الشبكات•االجتماعية•تمتد•إلي•
وعدم• المادية• الخسارة• إلي• تؤدي• مزيفة• معلومات• واستغالل• وترويج• بخلق• التجاري• المجال•

الثقة•وفقدان•المصداقية.)3(

(1) Borgman, 1999, holding on the reality, the nature of information at the turn of the millennium, Chicago, 
University of Chicago press.

(2) Carr, N., 2011, “Never Enter Your Real Data,” International Review of Information Ethics, 16: 74–78.
(3) Hannah Williams,2010, The lack of ethical standards of on line social networking. 
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وقد•دفع•ذلك•العديد•من•الدول•-كالواليات•المتحدة)1(•واإلمارات•والسعودية-•إلى•وضع•
الشبكات•االجتماعية•يشمل•اإلبالغ•عن• إرشادي•مع•إساءة•االستخدام•في•بعض•مواقع• دليل•

انتهاك•الخصوصية•وانتحال•الشخصية•والمحتوي•المخالف•وإساءة•استخدام•األطفال.)2(

•وبالتالي•بدال•من•أن•تلجأ•الدول•إلي•تعظيم•مكتسباتها•االجتماعية•والثقافية•من•وسائل•
التواصل•االجتماعي•-•باعتبار•أن•ذلك•هو•القاعدة•العامة•-•بدأت•تضع•األطر•والقيود•والحدود•
المنظمة•للتعامل•مع•حاالت•سوء•االستخدام•وأصبح•االستثناء•هو•القاعدة•في•دول•محافظة•
إلي•حد•كبير•فما•بالنا•بدول•أكثر•انفتاحا•مثل•مصر،•بل•والدولة•تشهد•ثورة•ما•زالت•تتحسس•
طريقها•وتشهد•حالة•من•حاالت•الصراع•واالنقسام•والتحزب•واالستقطاب•الديني•والسياسي•

واالجتماعي•ويصاحبه•انفالت•امني•وسياسي•وأخالقي•بالغ•الحدة.

الخالفية• والقضايا• المفاهيم• من• العديد• االجتماعية• الشبكات• موضوع• أثار• هنا• ومن•
مفهوم• على• االتفاق• تم• إذا• بذلك• المنوطة• والجهة• االجتماعية• الشبكات• أخالقيات• حــول•
األخالقيات•وتم•وضع•اطر•ومعايير•حاكمة•لها،•وهنا•يثار•التساؤل•حول•من•سيملك•صالحية•
التطبيق•لتلك•المعايير•:•هل•لجهة•منظمة•أم•للمؤسسات•السياسية•أو•لمطوري•برامج•الشبكات•
االجتماعية•أنفسهم•؟•وكيف•يمكن•أن•نجعل•كلمة•المعايير•مفهومة•ومتاحة•لجماعات•مختلفة•
من•المستخدمين•ذوي•اهتمامات•وخلفيات•ومرجعيات•وتوجهات•مختلفة•؟•وما•القوة•المحركة•
التي•تدفعهم•لاللتزام•بها•؟•وما•الذي•يجبرهم•على•االستمرار•في•االلتزام•إن•لم•يلتزم•الطرف•

األخر•في•المقابل•؟

وقد•حاولت•الدراسات•األكاديمية•تقديم•حلوال•لذلك•وطرح•)ESS2006(•مفهوم•أخالقيات•
المعرفة•العالمية•كسياق•مناسب•لوضع•إطار•ألخالقيات•المعرفة)3(،•بينما•في•المقابل•طرح•
 Van( البرجماتية• مثل• الحالية• األخالقية• المداخل• وتطوير• وتجديد• تطوير• آخــرون• باحثون•
األخالقي• واالهتمام• الرعاية• •،)5()Vallor2010( الفضيلة• أخالقيات• •،)4()den Eede2010

.)Hamington 2010,)6(Puotinen2011)7((

(1) http://www.jadeedmedia.com/2012-04-18-15-04-13/225-2013-12-01-09-30-08.html

الدليل•االرشادي•للتعامل•مع•إساءة•االستخدام•في•بعض•مواقع•الشبكات•االجتماعية•على•شبكة•اإلنترنت،•اإلدارة•العامة• •)2(
http:// •)2013( ديسمبر• السعودية•)• العربية• المملكة• •– المعلومات• وتقنية• االتصاالت• هيئة• •– اإلنترنت• لخدمات•

web1.internet.sa/ar/abuse_services_guidelines
(3) Ess, C., 2006, “Ethical Pluralism and Global Information Ethics,” Ethics and Information Technology, 

8(4): 215–226.
(4) Van den Eede, Y., 2010, “‘Conversation of Mankind’ or ‘Idle Talk’?: A Pragmatist Approach to Social 

Networking Sites,” Ethics and Information Technology, 12(2): 195–206.
(5) Vallor, S., 2010, “Social Networking Technology and the Virtues,” Ethics and Information Technology, 12 

(2): 157–170.
(6) Puotinen, S., 2011, “Twitter Cares? Using Twitter to Care About, Care for and Care With Women Who 

Have Had Abortions,” International Review of Information Ethics, 16: 79–84.
(7) Hamington, M., 2010, “Care Ethics, Friendship and Face book,” in Face book and Philosophy, D.E. 

Wittkower (ed.), Chicago: Open Court, pp. 135–145.
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والتأصيل• البحث• بغرض• األكاديمي• المجال• في• مناقشتها• يتم• السابقة• األسئلة• كل• إن•
والدراسة•غير•أنها•لم•ترق•حتى•اآلن•لرفاهية•التطبيق.)1(

فالنظرة•العابرة•لمواقع•الشبكات•االجتماعية•في•مصر•تكشف•عن•حجم•المأساة•والتدني•
الفيسبووك-• عبر• -وخاصة• يناير• •25 ثــورة• بعد• الشبكات• مختلف• شهدته• الــذي• األخالقي•
كانعكاس•للوضع•السياسي•واالجتماعي•بعد•الثورة•حيث•يمكن•أن•نميز•ما•بين•فترتين•بارزتين•
في•هذا•اإلطار•تمتد•األولي•منذ•عام•2010•وحتي•تنحي•مبارك،•وهنا•يمكن•أن•نجد•مالمح•
عامة•الستخدام•الشبكات•االجتماعية•تتميز•بالتسامي•األخالقي•ووجود•اتجاه•ثوري•واضح•نحو•

التخلص•من•النظام•القديم.

أكثر• كان• الجمهور• أن• إال• المرحلة• تلك• في• األخالقية• التجاوزات• بعض• وجــود• ورغــم•
استعدادا•لتقبلها•في•إطار•أغلبية•تريد•الثورة•وأقلية•تدافع•على•استحياء،•إما•الفترة•الثانية•
فقد•أعقبت•تنحي•مبارك•وحتى•اآلن•وتميزت•بوجود•عدة•جماعات•فئوية•سواء•ما•بين•النظام•
القديم•والجديد•او•في•داخل•كل•منهما•ولكن•أبرزهم•كان•جماعة•اإلخوان•المسلمين•وحركة•6•
ابريل•وحركة•تمرد•وحركة•تجرد•والعديد•من•األحزاب•وفي•مقدمتها•حزب•الدستور•والوسط•
من• وغيرها• الشرعية• دعــم• وتحالف• النور• حــزب• مقدمتها• وفــي• السلفية• واألحـــزاب• والوفد•
األحزاب•والجماعات•والحركات•التي•تموج•بها•الساحة•السياسية•المصرية•فضال•عن•المؤسسة•
السيسي.ونظرا• الرئيس• ثم• المشير• ثم• للفريق• تأييد• منها•من•جماعات• تفرع• وما• العسكرية•

لفكرة•المالئمة•التي•أتاحتها•الشبكات•االجتماعية.

االنقسام• من• إطار• في• اإللكترونية• وكتائبها• أسلحتها• وكل•جماعة• فريق• كل• فقد•حشد•
واالستقطاب•والتحيز•والتخوين•والرؤية•األحادية،•بل•وصل•األمر•الي•حد•التكفير•وغاب•الحوار•
العقالني•والهادئ•والمنطقي•وأصبح•كل•فريق•يدافع•ويهاجم•بضراوة•في•ظل•غياب•وتغييب•
العقل•والمصلحة•العامة•لحساب•العاطفة•والمصلحة•الخاصة،•وبدال•من•أن•تصبح•الشبكات•
الخالف• بــذور• لبث• وسلة• صــارت• المصريون• إطارها• وفي• حولها• يجتمع• وسيلة• االجتماعية•
الشبكات• المعتاد•في•فضاء• بأسوأ•األساليب•غير•األخالقية،•وأصبح•من• والفرقة• واالنقسام•
والتجريح• والعدوان• اللفظي• والعنف• والهجوم• واالنسحابات• باأللفاظ• التراشق• االجتماعية•
الى• يــؤدي• جديد• بصراع• وتبدأ• إال• تنتهي• أن• ما• التي• والصراعات• والخالفات• واالختالفات•
انسحاب•البعض•وإيثارهم•السالمة•وإغالق•حساباتهم•بعد•أن•فقدوا•القدرة•على•التفاعل•مع•

اآلخرين.

(1) Social Networking and Ethics,2012, first published Friday August 3 , 2012 http://plato.stanford.edu/en-
tries/ethics-social-networking/
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مشكلة الدراسة وأمهيتها
االجتماعية• والشبكات• عام• بوجه• االنترنت• استخدام• أن• الدراسات• من• الكثير• أثبتت•
بوجه•خاص•قد•ساهم•في•إيقاظ•الوعي•العربي•حيث•سمحت•الشبكات•االجتماعية•لماليين•
من•األفراد•بتنظيم•تحركاتهم•بسرعة•ومهارة•ومرونة•تفوق•بكثير•األبنية•واألنظمة•السياسية•

واالجتماعية•واإلعالمية•التقليدية.

فمع•اختالف•الظروف•التي•قامت•من•اجلها•ثورات•الربيع•العربي•إال•أن•القواسم•المشتركة•
بينها•يتصدرها•الكبت•والقمع•السياسي•واالقتصادي•واالجتماعي•واألمني•مما•دفع•بالناشطين•
إلي•نشر•معلومات•ووثائق•وصور•وفيديو•لفضح•ممارسات•النظام•واستقطاب•أكبر•عدد•ممكن•
من•المؤيدين•في•شكل•جماعات•سياسية•منظمة•تتغلب•علي•عوائق•المتابعة•والمراقبة•والمالحقة•

األمنية•بسرعة•ومرونة•فائقة.

السخط• حــاالت• تترجم• أن• استطاعت• االجتماعية• الشبكات• أن• القول• يمكن• وبالتالي•
الشعبي•والجماهيري•علي•األنظمة•الحاكمة•في•شكل•جماعات•فئوية•منظمة•استطاعت•استخدام•
التكنولوجيا•الحديثة•في•التواصل•وتشكيل•مجموعات•متجانسة•ومتناسقة•وخلق•رأي•عام•نوعي•
شكل• إلي• والمثقفين• المتعلمين• بين• الكتروني• شكل• ومن• حقيقيا• إلي• وتحول• افتراضيا• بدأ•
للقوي• الفئوية•في•تحالف• شعبي•وجماهيري•استقطب•مزيدا•من•االعتصامات•واالحتجاجات•
استطاعت• هنا• ومن• واجتماعيا،• واقتصاديا• وامنيا• واجتماعيا• سياسيا• المقهورة• والجماعات•
نحو• واتجاهاتها• الجماهير• هذه• وعي• تشكيل• في• مؤثرا• دورا• تلعب• أن• االجتماعية• الشبكات•

الثورات•العربية•بخلق•رأي•عام•نوعي•واعي•بهذه•الثورات.

الحد•بل•أن•اآلثار•االجتماعية•والسياسية• الشبكات•االجتماعية•عند•هذا• ينته•دور• ولم•
واالقتصادية•التي•أعقبت•الثورات•العربية•قد•خلقت•حالة•من•الجدل•والنقاش•الذي•وجد•مجاال•
واالجتماعية• االقتصادية• األزمــات• تفاقمت• مصر• ففي• االجتماعية،• الشبكات• عبر• له• متسعا•
واألمنية•وخاصة•في•ظل•تدني•مستوى•الخدمات•واستمرار•االعتصامات•وحوادث•القتل•وقطع•
الكهرباء•مما•سمح•للشبكات•االجتماعية•بممارسة•دورها•في•إحداث•حالة•من•النقاش•والتفاعل•
االجتماعي•بين•أفراد•الجمهور•سواء•بالسخرية•أو•باالنتقاد•الحاد•أو•البحث•عن•حلول•لالزمات•

المختلفة•التي•يعيشها•أفراد•المجتمع.)1(

•- االجتماعية• الشبكات• بينها• ومــن• •- اإلعــالم• وسائل• تقوم• أن• المفترض• من• وكــان•
باستكمال•دورها•في•مرحلة•إعادة•البناء•واستكمال•مكتسبات•واستحقاقات•الثورات•العربية•من•
إقرار•الدساتير•واستكمال•األنظمة•النيابية•والتشريعية•التي•تساعد•في•إقرار•األمن•وتحقيق•
العدالة•االجتماعية•والكرامة•اإلنسانية•التي•قامت•من•اجلها•تلك•الثورات،•ولكن•–•ومع•استثناء•

(1) Doaa S. Abdou, Zeinab Zaazou,2013, The Egyptian revolution and post socio economic impact, Journal 
of Topics in Middle Eastern and African Economies Vol. 15, No. 1, May 2013
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جزئي•للحالة•التونسية•–•حصل•العكس•وخاصة•في•التجربة•المصرية•وقامت•وسائل•اإلعالم•
عامة•والشبكات•االجتماعية•خاصة•بتجسيد•وتأكيد•التحزب•والتشرذم•واالستقطاب•السياسية•
مستخدمة•في•ذلك•كافة•األساليب•والممارسات•غير•األخالقية•سواء•من•خالل•حسابات•صريحة•
أو•مستعارة•األمر•الذي•أدي•إلى•فقدان•الثقة•والمصداقية•في•أداء•هذه•الشبكات•من•جانب•
واثأر•التساؤل•حول•جدوى•ودور•هذه•الشبكات•في•مرحلة•ما•بعد•الربيع•العربي•من•جانب•آخر•

وحدودأخالقيات• طبيعة• ما• وهو• أساسي• ســؤال• على• لإلجابة• الدراسة• سعت• هنا• ومن•
استخدام•الجمهور•المصري•للشبكات•االجتماعية•بعد•ثورة•25•يناير•وأثرها•علي•اتجاهاته•نحو•

هذه•الشبكات•؟

أمهية الدراسة
زيادة•معدالت•التحريض•اإلعالمي•من•خالل•الشبكات•االجتماعية•وخاصة•في•أعقاب•.•1

الذي• واالجتماعي• السياسي• االستقرار• عدم• حالة• واستمرار• مرسي• الرئيس• عزل•
تشهده•مصر

خالل•.•2 من• األفــراد• خصوصيات• وانتهاك• األخالقي• غير• االستخدام• معدالت• ارتفاع•
الشبكات•االجتماعية•من•جانب•كل•التيارات•السياسية.

حظر•نشاط•بعض•الجماعات•مثل•جماعة•اإلخوان•المسلمين•وحركة•6•ابريل•وتوجههما•.•3
نحو•التصعيد•االلكتروني•من•خالل•الشبكات•االجتماعية.

عبر•.•4 عليها• التعليق• وارتفاع•معدالت• في•مصر• للجدل• المثيرة• اإلعــدام• أحكام• زيادة•
الشبكات•االجتماعية.

زيادة•معدالت•استخدام•وتصفح•الشبكات•االجتماعية•بعد•ثورة•يناير•واالعتماد•عليها•.•5
في•استقاء•المعلومات•وتبادل•اآلراء•وخاصة•مع•تالحق•األحداث•في•مصر•واستمرار•

حالة•عدم•االستقرار•السياسي•واالجتماعي.
في•.•6 إال• القانونية• الناحية• من• االجتماعية• الشبكات• عبر• األخالقي• الضبط• صعوبة•

تحقيق• على• األحــوال• من• حــال• بــأي• كافية• غير• وهــي• والمعروفة• الظاهرة• الحاالت•
االنضباط•األخالقي•والسلوكي•عبر•الشبكات•االجتماعية•بوجه•عام•وعلى•الفيسبوك•

بوجه•خاص.

اهلدف النهائي للدراسة
به• يلتزم• أخالقي• كود• وضع• محاولة• من•خالل• االجتماعية• الشبكات• استخدام• ترشيد•
ومكتسبات• أهــداف• تحقيق• استكمال• في• البناء• دورهــا• بتفعيل• يسمح• بما• الشبكة• مستخدمو•

الثورة.
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األهداف الفرعية للدراسة
الكشف•عن•مستوى•االلتزام•األخالقي•بين•الحسابات•التي•تمثل•التيارات•السياسية•.•1

واالجتماعية•المختلفة•وخاصة•في•أعقاب•عزل•الرئيس•مرسي•واستمرار•حالة•عدم•
االستقرار•السياسي•واالجتماعي•الذي•تشهده•مصر•وخاصة•بعد•حظر•نشاط•بعض•
التصعيد• نحو• وتوجههما• ابريل• المسلمين•وحركة•6• اإلخوان• الجماعات•مثل•جماعة•

االلكتروني•من•خالل•الشبكات•االجتماعية.
نوع•.•2 حسب• االجتماعية• للشبكات• األخالقي• االلــتــزام• في• فــروق• وجــود• مــدى• تحديد•

الحساب•)•لصالح•الفردي•مقابل•المؤسسي•(.
للشبكات•.•3 األخالقي• االلتزام• األخالقي• االلتزام• في• فــروق• وجــود• مدى• عن• الكشف•

االجتماعية•حسب•نوع•الحساب•)•لصالح•الرسمي•مقابل•غير•الرسمي•(.
تحديد•اثر•مستوي•االهتمام•السياسي•على•مستوى•استخدام•الشبكات•االجتماعية.•4
الكشف•عن•اتجاهات•أفراد•العينة•نحو•االلتزام•األخالقي•للحسابات•المختلفة•عبر•.•5

للشبكات•االجتماعية.
االلتزام•.•6 نحو• الجمهور• اتجاه• على• االجتماعية• الشبكات• استخدام• أثر• عن• الكشف•

األخالقي•لتلك•الشبكات•
تحديد•اهم•الشبكات•االجتماعية•التي•يعتمد•عليها•افراد•العينة.•7
الشبكات•.•8 عبر• األخــالقــي• االلــتــزام• مستوي• تدني• بين• العالقة• طبيعة• عن• الكشف•

االجتماعية•ومدى•انصراف•الجمهور•عن•استخدام•تلك•الشبكات.

منهجية الدراسة
اعتمدت•الدراسة•علي•منهج•المسح•الكيفي•لرسائل•الشبكات•االجتماعية•عبر•الفيسبوك•
فيما•يخص•الشأن•المصري•لحسابات•:-1•جماعة•اإلخوان•المسلمين،•-2•حركة•تمرد،•-3•
صفحة•المرشح•السياسي•السيسي،•-4•صفحة•المرشح•السياسي•صباحي،•كما•تم•االعتماد•
على•مسح•عينة•عشوائية•طبقية•من•الجمهور•المصري•من•المقيمين•بمدينة•الدوحة•قوامها•
420•مفردة•لقياس•اتجاهاتهم•نحو•مستوى•االلتزام•األخالقي•للشبكات•االجتماعية•بوجه•عام•

وعلى•الفيسبوك•بوجه•خاص.

الدراسات السابقة
اعتمدت•الدراسة•على•عدد•من•الدراسات•التي•تناولت•أخالقيات•الشبكات•االجتماعية•

بوجه•عام•والفيسبوك•بوجه•خاص،•ودوره•في•الثورة•المصرية•كما•يلي•:
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دراسة خالد بن علي القراشي 2014 ))(
إلى• وهدفت• طالبا• فيها•1939• وشــارك• سعودية• جامعات• على•خمس• الدراسة• أجريت•
التعرف•على•أهم•أخالقيات•التواصل•االجتماعي•اإللكتروني•التي•يجب•االلتزام•بها•عند•طالب•
األخالقيات• بهذه• بالمملكة• الجامعات• طالب• التزام• واقع• عن• والكشف• السعودية• الجامعات•
مستوى• في• اإللكتروني• االجتماعي• التواصل• لمواقع• إيجابيا• استخداما• هناك• أن• وأظهرت•
األخالقيات•اإليمانية،•حيث•أظهرت•النتائج•وجود•عشر•أخالقيات•بمستوى•عاٍل،•كما•كشفت•
الدراسة•أن•5•%•يستخدمون•مواقع•التواصل•االجتماعي•اإللكتروني•استخداما•سلبيا•بينما•76•%•
منهم•يهتمون•بنشر•الفضائح•على•»الفيس•بوك«•و72•%•منهم•يهتمون•بنشر•الغيبة•في•»تويتر«،•
وطالبت•الدراسة•بضرورة•تنمية•األخالقيات•اإليمانية•ونشرها•عبر•مواقع•التواصل•االجتماعي•
هذه• مستوى• رفع• في• تساهم• برامج• تقديم• في• السعودية• الجامعات• دور• وتفعيل• اإللكتروني•
وتعزيز• األخالقيات• بهذه• االرتقاء• في• يساهم• وطني• تبني•مشروع• على• األخالقيات،•مشددا•

الجوانب•اإليجابية•في•التعامل•مع•شبكات•التواصل•االجتماعي•اإللكتروني.

Fredrick Mugira 2014)(( دراسة فردريك موجريا
سعت•هذه•الدراسة•لوضع•كود•مهني•لالستراتيجيات•األخالقية•لكتاب•ومدوني•الشبكات•
التركيز• مع• والمدونين• الكتاب• من• لعدد• الممارسات• من• عدد• تحليل• خالل• من• االجتماعية•
علي•ما•حدث•في•الربيع•العربي،•وقدم•الكاتب•ما•يمكن•أن•يشكل•إطارا•لما•يجب•وما•ال•يجب•
أو• التشهير• في• تتمثل• الشبكات• تلك• أهم•مشكالت• أن• وأكد• االجتماعية• الشبكات• مجال• في•
ما•يسمي•بالتحرش•االلكتروني•ثم•التوازن•والعدالة•والدقة•والتوافق•والمسؤولية•والخصوصية•
والتدقيق•في•المعلومات•قبل•تداولها،•واستعرض•عدد•من•أراء•وممارسات•الكتاب•في•ما•يمكن•
فعله•لالقتراب•من•تلك•القيم•واستعرض•عدد•من•تجارب•الكتاب•والمدونين•والتي•سببت•لهم•
مشكالت•بسبب•افتقادها•لعنصر•او•أكثر•من•العناصر•السابقة،•وأكدت•الدراسة•ان•لكل•ثورة•
في•بالد•الربيع•العربي•أسبابها•السياسية•واالقتصادية•واالجتماعية•وان•الشبكات•االجتماعية•
الثورات•لكن•في•الوقت•ذاته•لم•يكن•من•الممكن•لتلك• ليست•السبب•المباشر•في•قيام•تلك•
الثورات•ان•تنجح•في•حشد•الجمهور•وتنظيمه•بدون•تلك•الشبكات•التي•انتقلت•من•هامش•الي•

مركز•اهتمام•الجماهير•وخاصة•مع•ضعف•دور•اإلعالم•الحكومي.

رسالة• السعودية”،• الجامعات• لدى•طالب• اإللكتروني• االجتماعي• التواصل• »أخالقيات• القرشي،•2014• علي• بن• خالد• •)1(
دكتوراه•غير•منشورة،•كلية•التربية،•جامعة•ام•القرى

(2) Fredrick Mugira,2014, Fastidious: A Guide book on ethical strategies for social media writers, Center for 
International Media Ethics ( CIME)
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Lina Attallah and Nagla Rizk 2013)(( دراسة
تناولت•الدراسة•خارطة•وسائل•اإلعالم•المصرية•من•ناحية•حق•الوصول•إليها•واالهتمامات•
العامة•للجمهور•وحق•السيطرة•على•وسائل•اإلعالم•من•خالل•مقارنة•هذه•الخارطة•قبل•وبعد•
وسائل• حيث•شهدت• اإلعــالم• لوسائل• الوصول• حق• منها• المحاور• من• عدد• من•خالل• الثورة•
استخدام• تصدر• في• تمثلت• اإلعــالم• لوسائل• الوصول• حق• في• كبيرا• نموا• المصرية• اإلعــالم•
الوسائل• في• التليفزيون• مشاهدة• مقابل• الحديثة• االتصال• لوسائل• واالنترنت• الجوال• الهاتف•
التقليدية•عام•2010،•كما•أظهرت•الدراسة•زيادة•معدل•استخدام•االنترنت•من•اقل•من•1•%•
عام•1999•و12.27•%•عام•2005•الي•ما•يقرب•من•33•%•في•يوليو•عام•2011•وتعزو•الدراسة•
بفضاء• وسمحت• للجمهور• جديدة• أبوابا• فتحت• التي• االجتماعية• للشبكات• الكبير• النمو• هذا•
العامة• االهتمامات• مستوى• وعلى• والتعبير،• الــرأي• لحرية• ساحة• وقدمت• ومعلوماتي• معرفي•
لوسائل•اإلعالم•أظهرت•الدراسة•التحول•الكبير•في•اهتمامات•ومناقشات•الجمهور•من•األغراض•
المقام•األول•ليس• السياسية•في• التوجهات•والمجاالت• إلي• والترفيهية• والمجاالت•االجتماعية•
فقط•على•مستوي•ما•حدث•حتى•قيام•الثورة•وإنما•في•مناقشة•العديد•من•اآلثار•الالحقة•لها•
سواء•كانت•أمنية•او•سياسية•أو•اقتصادية•أو•اجتماعية،•كما•أظهرت•الدراسة•انصراف•كبير•
للجمهور•عن•الوسائل•العامة•والحكومية•الي•الوسائل•االجتماعية•التي•وجد•ضالته•فيها•حيث•
استطاع•الجمهور•أن•يخلق•وسائله•الخاصة•وظهرت•صحافة•يقودها•المواطن•ليس•عليها•رقيب•
إال•اهتماماته•وخلفياته•االجتماعية•والسياسية،•كما•ظهر•تحول•كبير•في•وسائل•االتصال•نحو•
تعزيز•حقوق•اإلنسان•والعدالة•االجتماعية•والمواطنة،•إما•على•مستوي•السيطرة•على•وسائل•
االتصال•فقد•أكدت•الدراسة•انه•رغم•اتساع•مساحة•الحرية•لممنوحة•لوسائل•االتصال•إال•أن•
هذه•الحرية•بشكل•اكبر•في•وسائل•االتصال•االجتماعية•إال•أن•هذه•الحرية•قد•اختلطت•بحالة•
من•حاالت•االنفالت•األخالقي•وحدث•نكو•طردي•بين•مستوي•الحرية•من•جانب•ومستوى•التدني•
واالنفالت•األخالقي•من•جانب•أخر•عزز•منه•سوء•استغالل•خصائص•الشبكات•االجتماعية•مثل•

إخفاء•الهوية•واستخدام•الحسابات•الوهمية•او•األسماء•المستعارة.

Sadaf Ali and Shahira Fahmy)(( 2013 دراسة صدف علي وشهرية فهمي
حاولت•الدراسة•البحث•في•آليات•استخدام•المصريين•للشبكات•االجتماعية•أثناء•ثورة•
يناير•وأكدت•أن•الثور•المصرية•قد•نجحت•في•تغيير•المفهوم•العلمي•عن•الثورات•من•األسلحة•
والتفجيرات•الى•نوع•من•األسلحة•الناعمة•المتمثلة•في•االستخدام•الفعال•للشبكات•االجتماعية•

(1) Lina Attalah and Nagla Rizk ,2013 Egypt’s Evolving Media Landscape: Access, Public Interest and 
Control, unpublished study.

(2) Sadaf Ali and Shahira Fahmy , 2013 The icon of the Egyptian revolution : Using social media to topple a 
Mideast Regime in Ralph Berenger, 2013 Social media go to the war, rage, rebellion and revolution in the 
Age of Twitter, Marquette books LLC, Spokane Washington , p.p 383-397.
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مثل•الفيس•بوك•وتويتر•واليوتيوب•وكانت•قصة•خالد•سعيد•بمثابة•الشرارة•التي•انطلقت•لفتت•
انتباه•الجمهور•إلى•أهمية•الشبكات•االجتماعية•في•الحشد•والتنظيم•حيث•استطاعت•الشبكات•
المشهد• تصدرت• أيقونة• إلى• تحول• بــدوره• والــذي• المصري• المشهد• تتصدر• ان• االجتماعية•
العالمي،•ولم•تكن•تلك•األحداث•هي•الستخدام•األول•للشبكات•االجتماعية•بل•ان•اإلرهاصات•
و6• كفاية• حركات• مثل• الشبكات• لتلك• مكثفا• استخداما• شهدت• قد• الثورة• قبل• حدثت• التي•
ابريل•حيث•نجحت•تلك•الحركات•في•اجتذاب•مجموعات•كبيرة•سرعان•ما•انتظمت•حول•تلك•
الشبكات•وحدث•تناقل•وانتشار•سريع•ومكثف•للصور•واألفالم•والمعلومات•والتي•ساهمت•في•
تصاعد•ونمو•الشعور•العدائي•نحو•النظام•الحاكم•كما•ساهمت•في•تحويل•استخدام•الشبكات•
السياسية• )بأبعاده• الوظيفي• االستخدام• الي• والعامة• الترفيهية• األغــراض• من• االجتماعية•
واالقتصادية•واالجتماعية(،•كما•أكد•المصريون•في•استخدامهم•للشبكات•أهمية•توظيف•الصور•
الفوتوغرافية•وأفالم•الفيديو•والتي•ساهمت•الي•حد•كبير•في•قيام•الثورة،•وأكدت•الدراسة•ان•
الشبكات•االجتماعية•وان•كانت•قد•ساهمت•بشكل•كبير•في•إنجاح•الثورة•الي•أنها•ليست•السبب•
الوحيد•في•قيامها•السيما•اذا•عرفنا•ان•40•%•من•المصريين•تحت•خط•الفقر•ومنهم•وان•30•%•
من•الشباب•غير•متعلمين•وبالتالي•فقد•ال•يسمح•لهذه•الفئات•بالتعرض•للشبكات•االجتماعية،•
ولكن•ستظل•االجيال•القادمة•تربط•من•بين•نجاح•الثورة•واالستخدام•الكفء•والفعال•للشبكات•

االجتماعية.

دراسة عبد الكريم علي الدبيسي وزهير ياسين الطاهات ))(2013
تلخصت•أهداف•الدراسة•في•معرفة•معدالت•استخدام•طلبة•الجامعات•األردنية•لشبكات•
التواصل•االجتماعي•الرقمية،•والكشف•عن•العوامل•المؤثرة•في•تشكيل•اتجاهات•الرأي•العام•
لدى•الطلبة،•ومستوى•منافسة•شبكات•التواصل•االجتماعي•لوسائل•اإلعالم•التقليدية•باعتمادها•
مصادر•لألخبار•والمعلومات.•واستخدم•الباحثان•المنهج•الوصفي•عن•طريق•تصميم•استبانه•
لمسح•آراء•الطلبة،•وجمع•الحقائق•والمعلومات،•ثم•تحليلها.•واعتمد•الباحثان•على•سحب•عينة•
متساوية•من•6•جامعات•أردنية•هي•جامعة•اليرموك،•جامعة•مؤتة،•جامعة•البلقاء،•جامعة•آل•
البيت،•جامعة•الطفيلة،•وجامعة•البترا.من•مجموع•سبع•وعشرين•جامعة•حكومية•وخاصة•مسجلة•
لدى•وزارة•التعليم•العالي•والبحث•العلمي•األردنية•مستخدمين•العينة•العشوائية•وخلصت•الدراسة•
تلك• وأن• الطلبة،• بين• االجتماعي• التواصل• استخدام•شبكات• انتشار• أبرزها• نتائج• عدة• إلى•
الشبكات•أصبحت•تشكل•مصدرا•من•مصادر•حصولهم•على•األخبار•والمعلومات•التي•من•شأنها•
التأثير•في•تشكيل•الرأي•العام،•ومنافسة•لوسائل•اإلعالم•التقليدية•والصحافة•اإلإلكترونية•في•
ذلك،•وكان•بعض•معلوماتها•إيجابيا•مثل•تعزيز•الروح•الوطنية•والوالء•واالنتماء،•والبعض•اآلخر•

عبدالكريم•علي•الدبيسي•وزهير•ياسين•الطاهات•2013•:•دور•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•تشكيل•الرأي•العام•لدى• •)1(
طلبة•الجامعات•األردنية،•مجلة•دراسات،•العلوم•اإلنسانية•واالجتماعية،•المجلد•40،•العدد•1،•2013.•
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سلبيا•مثل•محاولة•ربط•األحداث•الجارية•في•الدول•المجاورة•بالوضع•الداخلي،•والتشكيك•في•
مصداقية•ما•تبثه•وسائل•اإلعالم•الوطنية•الرسمية•وشبه•الرسمية،•والتحريض•على•التظاهر•
أو•االعتصام•أو•اإلضراب،•واستخدام•العامل•الديني•إلثارة•سلوك•أفراد•المجتمع،•أو•الدعوة•

لمقاطعة•األنشطة•والفعاليات•التي•تدعو•إليها•الحكومة.
دراسة عصام منصور 2012 ))(

هدفت•هذه•الدراسة•إلى•إبراز•الدور•الذي•قامت•به•الشبكات•االجتماعية•في•ثورة•25•
يناير•واستندت•على•نتائج•مجموعتي•نقاش•مع•19•من•الشباب•في•المرحلة•العمرية•من•20•إلى•
40•سنة•ممن•شاركوا•في•ثورة•25•يناير•ودار•دليل•النقاش•حول•الطريقة•التي•يرى•ويدرك•بها•
الشباب•دور•الشبكات•االجتماعية•في•الثورة•من•واقع•استخدامهم•الفعلي•لها،•كما•تم•سؤالهم•
حول•خصائصهم•الديموغرافية•وتبين•ان•أكثر•مستخدمي•الشبكات•االجتماعية•في•وقت•الثورة•
والمهندسين• الجامعات• أساتذة• من• واغلبهم• المتعلمين• من• سنة• •30 من• األقل• الذكور• من•
والمحامين•والمدرسين•والطالب•ويتراوح•متوسط•دخلهم•الشهري•1300•جنيه•أي•ما•يقرب•
وقتها•من•220•دوالر•شهريا•ونصفهم•كان•حديث•العهد•بالشبكات•االجتماعية•بينما•النصف•
لثالث•ساعات• اليومي•من•ساعة• ويبلغ•معدل•االستخدام• األخر•يستخدمها•منذ•عدة•سنوات•
وحوالي•ثلثي•العينة•يدخل•على•الشبكات•عدد•من•المرات•يوميا.واغلب•المبحوثين•لديهم•علي•
األقل•من•101•الى•150•صديق•ولعل•هذا•العدد•كان•المبرر•األساسي•للولوج•الي•تلك•الشبكات•
للتواصل•مع•اآلخرين،•واكد•جميعهم•أهمية•الدور•الذي•قامت•به•الشبكات•االجتماعية•بالنسبة•
لهم•في•الثورة،•وأكدوا•على•ان•اهم•الشبكات•كانت•الفيس•بوك•واليوتيوب•والمدونات•وتويتر•
حيث•لعبت•تلك•الشبكات•دورا•كبيرا•في•التواصل•بين•المتظاهرين•والتنسيق•بينهم•وحشدهم•
للخروج•ضد•النظام،•واكد•الجميع•على•استخدام•الشبكات•االجتماعية•كوسيلة•حيوية•للحشد•
االجتماعي•اثناء•الثورة،•واستخدم•الشباب•بعض•الشبكات•األخرى•مثل•الفليكر،•وهاي•فايف،•
Filliker•&Hi5•ولكن•بدرجة•اقل،•كما•أن•بعضهم•كان•له•أكثر•من•حساب•علي•اكثر•من•
االجتماعي• التغيير• إحــداث• في• االجتماعية• الشبكات• وفاعلية• قوة• الدراسة• وأكــدت• شبكة،•

والسياسي•في•المجتمع•المصري.
دراسة ممدوح احليطي 2012 ))(

التواصل• دور•شبكات• وتحليل• »•مناقشة• تمثل•في• رئيسي• البحث•من•هدف• انطلق•هذا•
االجتماعي•في•التحوالت•السياسية•التي•شهدها•المجتمع•المصري•في•السنوات•األخيرة•»•من•
(1) Essam Mansour,2012 ,The Role of Social Networking Sites (SNSs)in the January 25th Revolution of 

Egypt, journal of information studies, vol, no, 14, May 2012.

ممدوح•الحيطي•2012•:•شبكات•التواصل•االجتماعي•والتحوالت•السياسية•في•المجتمع•المصري،•دراسة•ميدانية•على• •)2(
عينة•من•الشباب•الجامعي،•المؤتمر•الدولي•الثامن•عشر•االعالم•وبناء•الدولة•الحديثة•–•كلية•االعالم•–•جامعة•القاهرة•

)1•-•2•يوليو•2012(.
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خالل•القيام•بدراسة•ميدانية•على•عينة•عمدية•بالحصة•من•بعض•الشباب•بجامعة•كفر•الشيخ،•
لمعرفة•رؤيتهم•لدور•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•التحوالت•السياسية•التي•شهدها•المجتمع•
المصري•في•السنوات•األخيرة•من•خالل•محاولة•اإلجابة•على•التساؤالت•التالية•:•ما•المقصود•
بشبكات•التواصل•االجتماعي•؟•وما•أسباب•انتشار•شبكات•التواصل•االجتماعي•بين•الشباب•؟•
وما•اآلثار•االجتماعية•المترتبة•على•استخدام•الشباب•لشبكات•التواصل•االجتماعي•؟•وما•دور•
شبكات•التواصل•االجتماعي•في•ظهور•الحركات•والجماعات•االجتماعية•والسياسية•االحتجاجية•
في•مصر•؟•وما•دور•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•ثورة•25•يناير•2011م•؟•وما•دور•شبكات•
التواصل•االجتماعي•في•التحوالت•السياسية•في•مصر•قبل•وبعد•ثورة•25•يناير•2011م•؟•وتم•
الدراسة،• النوع،•وطبيعة• الميدانية•على•عينة•عمدية•بالحصة•وفًقا•لمعايير• الدراسة• تطبيق•
قوامها• بالحصة• عمدية• عينة• على• الشيخ• كفر• بجامعة• الشباب• بعض• من• الدراسية• والسنة•
)300(•مفردة•من•بعض•الشباب•بجامعة•كفر•الشيخ•وفًقا•لمعايير•النوع،•وطبيعة•الدراسة،•

والسنة•الدراسية،•وتوصلت•الدراسة•الي•عدد•من•النتائج•منها•:
على•.•1 لها• المستخدم• الشباب• تساعد• أدوات• بمثابة• االجتماعي• التواصل• تعد•شبكات•

تحقيق•التوازن•الفكري•من•خالل•تمكينهم•من•اختبار•أفكارهم•ومقترحاتهم•ومواقفهم•
وسلوكياتهم.

إن•شبكات•التواصل•االجتماعي•شأنها•شأن•وسائل•اإلعالم•األخرى•لها•جوانب•ايجابية•.•2
وأخرى•سلبية•تتوقف•كل•منها•على•المستخدم•وطبيعة•االستخدام.

أسهمت•شبكات•التواصل•االجتماعي•بدور•رئيسي•في•التحوالت•السياسية•التي•شهدها•.•3
الحركات• للتعبير•عن• أتاحت•فضاًء• السنوات•األخيرة،•حيث• المصري•في• المجتمع•
والجماعات•االجتماعية•والسياسية•االحتجاجية•الجديدة•مثل•شباب•6•أبريل،•وحركة•

كفاية،•ومجموعة•كلنا•خالد•سعيد.
جاء•الدور•األبرز•لشبكات•التواصل•االجتماعي•في•التحوالت•السياسية•في•مصر•في•.•4

مساهمتها•في•قيام•ونجاح•ثورة•25•يناير•2011.
تعد•شبكات•التواصل•االجتماعي•بمثابة•كلمة•السر•في•الدعوة•لثورة•25•يناير•وبصفة•.•5

خاصة•موقعا•الفيس•بوك•وتويتر.
مساهمة•الشباب•المصري•بدور•كبير•في•ثورة•25•يناير•جاء•كرد•فعل•طبيعي•لرفض•.•6

شرائح•متعددة•منه•ألشكال•اإلقصاء•التي•مارسها•نظام•مبارك•مع•فئة•الشباب•طوال•
ثالثين•عاًما.

إن•شبكات•التواصل•االجتماعي•ساعدت•على•إحداث•حالة•حراك•اجتماعي•وسياسي•.•7
على•أرض•الواقع،•في•وقت•سادت•فيه•روح•اإلحباط•والتشاؤم•جموع•الشعب•المصري•

جراء•استشراء•الفساد•والتزوير•على•جميع•األصعدة•في•ظل•نظام•مبارك.
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على•الرغم•من•التأثير•الكبير•لشبكات•التواصل•االجتماعي•في•الثورات•العربية•وخاصة•.•8
لوجلس• إنه• تأثيرها،•حيث• في• والتهويل• المبالغة• يمكن• ال• أنه• إال• المصرية،• الثورة•
الجميع•على•شبكات•التواصل•لما•قامت•الثورة،•وأن•دور•هذه•الشبكات•تمثل•بصورة•

رئيسية•في•التعبئة•األيديولوجية•للثورة•وتنظيم•وقائعها•وأحداثها.
دراسة حسين عوض 2012 ))(

هدفت•الدراسة•إلى•فحص•أثر•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•تنمية•المسؤولية•المجتمعيـة•
تدريبي•على•مجموعة•من•شباب•مجلس• برنامج• تطبيق• وذلك•من•خالل• الشباب،• فئة• لدى•
شبابي•عالر،•ومن•أجل•تحقيق•أغراض•الدراسة•قام•الباحث•بتطبيق•البرنامج•التدريبي•على•
أفراد•المجموعة•التدريبية•التي•تم•اختيارها•بشكل•مقصود•من•شباب•مجلس•شبابي•عالر•بلغ•
عددهم•)18(•شابًّا•وفتاة،•ثم•طبق•عليهم•مقياس•المسؤولية•االجتماعية•)القياس•القبلي(•
الذي•قام•الباحث•بتطويره،•وتم•التأكد•من•صدقه•وثباته،•أما•محتوى•البرنامج•فقد•تكون•من•
هدف•رئيس•وعدد•من•األهداف•السلوكية•التي•انبثقت•عنه،•وتكون•البرنامج•من•)5(•لقاءات•
نفذت•خالل•خمسة•أيام•بمعدل•)4(•ساعات•لكل•لقاء،•وقد•حدد•الباحث•عدة•أهداف•لكل•
لقاء،•كما•حدد•آلية•التنفيذ•واإلجراءات،•واستخدم•الباحث•الفنيات•وأساليب•التدريب•المختلفة•
منها•التعارف،•التوضيح،•تشكيل•المجموعات،•التدريب•العملي،•التساؤل•واالستفسار،•اإلنهاء•
والتقييم،•المحاضرة•والمناقشة•الجماعية•واأللعاب•التنشيطية،•وقد•أظهرت•النتائج•التالية•:

وجود•فروق•ذات•داللة•إحصائية•بين•متوسط•درجات•أفراد•المجموعة•التجريبية•عند•.•1
البرنامج• المسؤولية•االجتماعية•قبل•تطبيق• الداللة•)α ≤ 0.05(•في•مستوى• مستوى•

وبعده•لصالح•بعد•تطبيق•البرنامج•التدريبي.
عدم•وجود•فروق•ذات•داللة•إحصائية•عند•مستوى•الداللة•)α ≤ 0.05(•بين•متوسط•درجات•.•2

أفراد•المجموعة•التجريبية•في•مستوى•المسؤولية•االجتماعية•بعد•تطبيق•البرنامج.

التوصيات• الباحث•بعدد•من• نتائج•فقد•أوصى• الدراسة•من• إليه• وفي•ضوء•ما•توصلت•
والمقترحات،•في•ما•يلي•أهمها•:

طلبة•.•1 مجتمع• ومنها•:• مختلفة،• مجتمعات• على• مماثلة• دراسة• إجراء• الباحث• اقترح•
العليا•في•المدارس،•وفحص•مدى• الجامعات،•واألطفال•وطلبة•المراحل•الزساسية•

تأثير•استخدام•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•تنمية•المسؤولية•االجتماعية.
تنمية•.•2 في• وأثــره• االجتماعي• التواصل• مواقع• دور• الشباب•حول• فئة• لدى• الوعي• نشر•

شخصياتهم•وإرشادهم•لالستخدام•األمثل•لمواقع•التواصل•االجتماعي.

حسني•عوض•2012•:•أثر•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•تنمية•المسؤولية•المجتمعية•لدى•فئات•الشباب،•تجربة•مجلس• •)1(
شباب•عالر•أنموذجا،•برنامج•التنمية•االجتماعية•واألسرية،•جامعة•القدس•المفتوحة.
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ضرورة•عقد•دورات•تدريبية•لفئة•الشباب•تستهدف•تطوير•مهاراتهم•في•توظيف•مواقع•.•3
التواصل•االجتماعي•في•خدمة•قضاياهم•وقضايا•أمتهم•وبخاصة•في•مجال•المناصرة•

والضغط.
دينا أمحد عرايب وبسنت عبد املحسن العقباوي 2012 ))(

سعت•هذه•الدراسة•إلى•قياس•مدى•مصداقية•ما•يعرض•في•مواقع•التواصل•االجتماعي•
من•أخبار•أو•من•صور•أو•فيديوهات•سواء•من•مصادر•إعالمية•أو•من•مصادر•فردية•غير•إخبارية•
لدى•الشباب•من•خالل•رصد•نمط•المضمون•الخبري•الذين•يتعرض•له•الجمهور•في•المجتمع•
السعودي•في•المواقع•االجتماعية،•ومدى•اعتمادهم•على•ما•يقدم•فيها•من•أخبار•في•المجاالت•
بالتعرف• الدراسة• واهتمت• بينها،• والمقارنة• واالقتصادية(• والثقافية• )االجتماعية• المختلفة•
المكونة• والعناصر• الخبري• للمضمون• المصداقية• بمفهوم• السعودي• الجمهور• وعي• على•مدى•
له،•وذلك•من•خالل•دراسة•ميدانية•على•عينة•من•مستخدمي•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•
المجتمع•السعودي،•وتلخصت•مشكلة•الدراسة•في•السؤال•الرئيسي•التالي•:•»ما•مدى•مصداقية•
الدراسة• واعتمدت• السعودي•؟«• الشباب• لدي• االجتماعي• التواصل• لمواقع• الخبري• المضمون•
على•المنهج•المسحي•لعينة•عشوائية•طبيعية•بلغ•قوامها•200•مفردة•من•الشباب•من•الجنسين•
بالمقابلة• االستقصاء• صحيفة• باستخدام• وذلــك• •)35-18( بين• ما• أعمارهم• تتراوح• ممن•
لتحقيق•أهداف•الدراسة•وفروضها•والتي•اشتملت•على•عدة•محاور•للتعرف•على•مدى•مصداقية•

المضمون•الخبري•لمواقع•التواصل•االجتماعي.

وأظهرت•الدراسة•أن•مواقع•الصحف•االجتماعية•هي•األكثر•مصداقية•فى•نقل•المعلومة•
جاء• بينما• •%•23 وهى• متساوية• بنسبة• بوك• والفيس• التويتر• تالها• •%•47 بنسبة• الشباب• لدى•
الصحف• مواقع• شمولية• الى• النتائج• أشارت• كما• •،%•7 بنسبة• األخير• الترتيب• فى• الفيسبوك•
االلكترونية•حيث•جاءت•فى•الترتيب•األول•لدى•الشباب•بنسبة•32.5•%،•تالها•التويتر•بنسبة•
25•%،•ثم•الفيس•بوك•بنسبة•22•%،•وأخيرًا•اليتيوب•بنسبة•20.5•%•كما•كانت•مواقع•التويتر•
األكثر•انتشارا•لدي•الشباب•السعودي•حيث•جاء•فى•الترتيب•األول•بنسبة•33.5•%،•تاله•الفيس•
الصحف• ترتيب• تدني• وأخــيــرًا• •،%•25 بنسبة• اليتيوب• ثم• •،%•33 بنسبة• بسيط• بفارق• بــوك•

اإللكترونية•بنسبة•8.5•%.•

•دينا•أحمد•عرابي•وبسنت•عبد•المحسن•العقباوي•2012•:•مصداقية•المضمون•الخبري•لمواقع•التواصل•االجتماعي•لدي• •)1(
الشباب،•دراسة•ميدانية•على•عينة•من•الشباب•السعودي،•ورقة•مقدمة•في•المنتدى•السنوي•السادس•للجمعية•السعودية•
جمادى• •24-23 –الرياض• سعود• الملك• جامعة• •« والتطبيقية• النظرية• الجديد..التحديات• واالتصال«اإلعالم• لإلعالم•

األولى•1433هـالموافق•15-16•أبريل•2012.
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دراسة لينا العلمي 2011 ))(
هدفت•الدراسة•الى•قياس•دور•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•تحسين•الوعي•السياسي•
مواقع• دور• واشتمل• المستقلة• بالمتغيرات• تأثرها• ودرجة• الوطنية• النجاح• جامعة• لدى•طالب•
التواصل• مواقع• مع• التفاعل• مقدر• وهــي• رئيسية• متغيرات• أربعة• على• االجتماعي• التواصل•
االجتماعي،•ومقدار•الثقة•في•معلوماتها،•والفترة•الزمنية•للعضوية•في•تلك•المواقع•والدافع•
من•وراء•االشتراك•فيها،•وتمت•الدراسة•على•عينة•عشوائية•من•3600•مفردة•وتوصلت•لوجود•
عالقة•معنوية•ذات•داللة•بين•دور•مقدار•التفاعل•مع•مواقع•التواصل•االجتماعي•وبين•تحسين•
الوعي•السياسي،•كما•اثبتت•وجود•تأثير•مهم•ومعنوي•لمقدار•الثقة•في•المعلومات•التي•تقدمها•
مواقع•التواصل•االجتماعي•وبين•تحسين•الوعي•السياسي،•كما•ثبت•وجود•عالقة•معنوية•بين•
كما• السياسي،• الوعي• وبين•تحسين• االجتماعي• التواصل• مواقع• في• للعضوية• الزمنية• الفترة•
ثبت•وجود•عالقة•معنوية•وتأثير•كبير•بين•الدافع•وراء•االشتراك•في•مواقع•التواصل•االجتماعي•
وبين•تحسين•الوعي•السياسي،•وقدمت•الدراسة•مجموعة•من•التوصيات•الهادفة•لضرورة•ابداء•
مواقع•التواصل•االجتماعي•اهتماما•أكبر•بالشباب•وقضاياهم•ودعم•الشباب•في•معلجة•القضايا•

والتحديات•التي•تواجههم.
)(( Yousra Allam 2011 دراسة

وأكدت• المصرية• الثورة• في• االجتماعية• الشبكات• دور• وتحليل• لرصد• الدراسة• اتجهت•
الدراسة•أن•الشبكات•االجتماعية•كانت•الشرارة•األولي•إلي•أشعلت•الثورة•المصرية•التي•كانت•
ستحدث•بشكل•أو•بأخر•سواء•من•خالل•الهاتف•األرضي•أو•المحمول•لكن•الشبكات•االجتماعية•
ساهمت•في•اإلسراع•بهذه•الثورة•من•جانب•وأدت•إلي•دقة•تنظيمها•من•جانب•آخر•بدليل•أن•
الحكومة•المصرية•لجأت•لقطع•االنترنت•واالتصاالت•خمسة•أيام•بعد•أن•أدركت•قوة•وفاعلية•
الشبكات•االجتماعية•في•تنظيم•حركة•الثوار،•وأكدت•الدراسة•التي•أجريت•علي•المصريين•من•
مختلف•الشرائح•والفئات•االجتماعية•أن•أكثر•من•92•%•يستخدمون•الفيسبوك•و8•%•اليوتيوب•
ويستخدم•50•%•من•المصريين•الشبكات•ألكثر•من•11•ساعة•أسبوعيا•مقابل•50•%•يستخدمونها•
ألقل•من•3•ساعات•وأكد•89•%•من•أفراد•العينة•أن•الفيسبوك•ينشر•المعلومات•بشكل•أسرع•ويليه•
تويتر•ويوتيوب•الذي•جاء•كأكثر•الوسائل•مصداقية•بنسبة•30•%•يليه•الفيس•بوك•12•%•ثم•تويتر•
8•%،•وأكدت•الدراسة•الدور•الكبير•للشبكات•االجتماعية•ليس•فقط•في•الجانب•الثوري•وإنما•في•
تغيير•الدور•التقليدي•للمرأة•-•التي•حصلت•في•انتخابات•عام•2005•علي•أربع•مقاعد•فقط•

لينا•العلمي•2011:•العضوية•في•مواقع•التواصل•االجتماعي•وأثرها•في•تحسين•الوعي•السياسي•لدى•طلبة•جامعة•النجاح• •)1(
الوطنية،•دراسة•غير•منشورة،•كلية•االقتصاد•والعلوم•السياسية،•جامعة•النجاح•الوطنية،•فلسطين.

(2) Yousra Allam 2011 , social media and politics : Amplification in Arab world case study of the Egyptian 
revolution.
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-•وحفزها•للمشاركة•السياسية•الفاعلة•حيث•تواجدت•بمختلف•شرائحها•إلي•جانب•الرجل•في•
ميدان•التحرير•وفي•الفضاء•االلكتروني.•

وأكدت•الدراسة•الدور•الكبير•الذي•قامت•به•الشبكات•االجتماعية•ليس•فقط•فيوقت•الثورة•
تكونت•مجموعات•خاصة•من•مختلف• الثورة• فبعد• والمؤازرة•االجتماعية• المناصرة• وانما•في•
الفئات•وخاصة•الشباب•لقيام•بحمالت•لتنظيف•مصر•وأزالوا•مخلفات•الثورة،•وكذلك•حمالت•
آخري•لتحسين•اقتصاد•مصر•مما•يدل•علي•دور•الشبكات•االجتماعية•في•التطور•االجتماعي•
لدور• الحقيقي• والتقييم• الرصد• ان• الدراسة• وأكدت• الثورة،• والذي•أعقب• والحضاري•بمصر•
وتنظيم• حشد• في• لها• السياسي• الجانب• حــدود• عند• يتوقف• اال• يجب• االجتماعية• الشبكات•
الجمهور•بل•يجب•ان•يمتد•الي•ما•قامت•به•من•تشكيل•للوعي•االجتماعي•والمساهمة•في•تغيير•

االتجاهات•والسلوكيات•علي•المستوي•الفردي•واالجتماعي•والمجتمعي•بشكل•مؤثر.
)(( Karin Knessil 2011 دراسة

اتجهت•الدراسة•الي•إجراء•تحليل•للظروف•والعوامل•والسياقات•االجتماعية•التي•دفعت•
وركزت• آخري• بلدان• في• والكامنة• البلدان• بعض• في• الظاهرة• الثورة• الي• العربية• بالشعوب•
الدراسة•علي•خبر•إحراق•البوعزيزي•لنفسه•والذي•لم•يذاع•اال•في•قناة•الجزيرة•ثم•سرعان•
ما•تناقلته•وسائل•اإلعالم•االخري•التي•أكدت•علي•رمزية•هذا•الخبر•الذي•صار•مقدمة•للثورة•
بمثابة• والجماعية• الفردية• واالحتجاجات• االعتراضات• أخبار• تكون• ان• في• وساهم• التونسية•
كانت• واإلحباط• والكبت• الغضب• فعوامل• وليبيا،• مصر• في• حدث• كما• اخري• لثورات• مقدمة•
موجودة•منذ•زمن•طويل•وجاءت•الشبكات•االجتماعية•لتساهم•في•تنظيم•الجماهير•لحركتها•
الفيديو• ومقاطع• والرسوم• والصور• المعلومات• تبادل• ادي• بينها•حيث• فيما• المعلومات• وتداول•
علي•اليوتيوب•والتي•توضح•التعذيب•وانتهاكات•حقوق•اإلنسان•ورصد•منظمات•المجتمع•المدني•
واالجتماعي،• السياسي• التدوين• حركة• ونشاط• اإلنسان• حقوق• النتهاكات• والدولية• المحلية•
المتظاهرين• جانب• من• الكريمة• الحياة• طلب• في• العربية• الثورات• أسباب• الدراسة• وطرحت•
والمتمثلة•في•الحياة•الكريمة•والحرية•والعدالة•االجتماعية•وهي•ظروف•وسياقات•مماثلة•لما•
حدث•في•أوربا•الشرقية•في•رومانيا•عام•1989•حين•أطاحت•الثورة•الشعبية•بالرئيس•الروماني•
ثم•حدث•تأثير•متتالي•للثورات•في•باقي•بلدان•أوربا•الشرقية،•وتتكرر•نفس•الظروف•في•العالم•
العربي•وتساهم•الشبكات•االجتماعية•في•في•إعادة•رسم•الخريطة•السياسية•في•العالم•العربي•

وقسمت•الدراسة•خريطة•العالم•العربي•لخمس•فئات•كما•يلي•:
دول•شهدت•الثورات•واستقرت•كتونس.•1
دول•شهدت•الثورات•ولم•تستقر•كمصر•وليبيا.•2

(1) Karin Knessil 2011 , Elements for a scientific analysis for Arab revolution in Spring 2011.AAS working 
papers in social anthropology, volume21. 
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دول•شهدت•احتجاجات•واسعة•النطاق•كسوريا•والبحرين•واليمن.•3
دول•شهدت•احتجاجات•كبيرة•كالجزائر•والعراق•والمغرب•وعمان•واألردن.•4
دول•شهدت•احتجاجات•بسيطة•مثل•الكويت•ولبنان•وموريتانيا•والسعودية•والسودان،•.•5

وأكدت•الدراسة•أن•هذه•الخارطة•لم•تكن•لتحدث•لوال•الشبكات•االجتماعية•والمدونات•
التي•فضحت•األنظمة•االستبدادية• الوثائق•والصور•واألفالم• أتاحت•ماليين• التي• والمنتديات•
تاريخية•ويجب•عليهم• اللحظات• تلك• بأن• الشعور• العام•علي• بالشأن• قليلي•االهتمام• وشجعت•

المشاركة•بعد•أن•شكلت•وجدانهم•وأرائهم.
)(( Tamara Chahayeb 2011 دراسة

تعد•هذه•الدراسة•جزءا•من•مشروع•كبير•سمي•)تأثير•الفراشة(•التي•تنتقل•من•مكان•
ألخر•في•إشارة•النتقال•الثورة•العربية•في•سياقات•اجتماعية•متعددة•وأشارت•الدراسة•ألهمية•
وثائق•ويكليكس-•التي•انتشرت•عبر•الشبكات•االجتماعية•-•التي•كشفت•عن•تواطؤ•بعض•القادة•
العرب•وكشفت•عن•حجم•الفساد•في•العديد•من•الدول•كتونس•ومصر•والتي•تزامنت•مع•الظروف•
االقتصادية•واألمنية•الصعبة•التي•تعيشها•هذه•الشعوب•والتي•ترجمت•في•احتجاجات•وإضرابات•
ليبيا• أثرت•علي• التي• الشرارة•األولي•في•تونس•فأثرت•علي•مصر• انطلقت• واعتصامات•حتى•

وسوريا•واليمن•ومرشحة•للتأثير•علي•دول•عربية•أخري.

السياسية• األوضــاع• وخاصة• العربية• الثورات• التي•سبقت• األحــداث• ان• الدراسة• وأكدت•
واالقتصادية•واالجتماعية•السيئة•قد•ساهمت•في•حالة•السخط•العام•مدعومة•ببعض•الكتابات•
النظام• األسواني• الكاتب• فيها• انتقد• التي• يعقوبيان• عمارة• في• حدث• كما• الفنية• واألعمال•
السياسي•واالجتماعي،•وأكدت•الدراسة•دعم•الواليات•المتحدة•للثورات•العربية•وكان•من•نتيجة•
مليون•عام•2005• والديمقراطية•في•مصر•من•3.5• للحوكمة• المخصص• الدعم• زيادة• ذلك•
تعد•محورا•مركزيا•في• االجتماعية• الشبكات• أن• الدراسة• وأكدت• مليون•عام•2008• الى•55•
طبيعة•االتصاالت•والتفاعالت•بين•مختلف•األفراد•سواء•كانوا•نشيطين•او•غير•نشيطين•سياسيا•

واجتماعيا.
)(( Markus Sabadello 2011 دراسة

أراء• تشكيل• في• االجتماعية• الشبكات• به• قامت• الذي• الــدور• علي• الدراسة• هذه• ركزت•
واتجاهات•الجماهير•العربية•وانطلقت•من•قول•ناشط•مصري•كتب•علي•الفيسبوك•»إذا•كانت•
حكومتك•قد•قطعت•اتصالك•باالنترنت•فيجب•عليك•أن•تقطع•اتصالك•بها•وتلغي•هذه•الحكومة•
وتأتي•بغيرها،•وإذا•كانت•حكومتك•منعتك•من•التجمع•والتظاهر•في•الشوارع•والميادين•فلك•

(1) Tamara Chahayeb Makarem 2011, Arab revolution the butterfly effect , Parson the new school for design, 
New York.

(2) Markus Sabadello 2011 , the role of new media for democratization process in the Arab world.
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الشبكات• نجاح• الدراسة• وأكدت• االلكترونية«• والفضاءات• الميادين• في• تتظاهر• أن• الحق• كل•
االجتماعية•في•تكوين•وعي•الطليعة•المثقفة•التي•بدورها•نقلت•هذا•الوعي•لباقي•المجموعات•
بها• قامت• التي• األدوار• أهم• الدراسة• وحــددت• الشفهي،• االتصال• باستخدام• للثورة• المهيأة•

الشبكات•االجتماعية•في•:
التحول•الفردي•من•خالل•التأثير•علي•آراء•ومعتقدات•األفراد•واتجاهاتهم•السياسية،•.•1
المشتركة•.•2 األفكار• بث• خالل• من• المختلفة• الجماعات• بين• البينية• العالقات• تقريب•

ومجموعات• صفحات• خالل• من• متجانسة• شبه• مجموعات• وتكوين• عليها• والتعقيب•
ومنتديات•خاصة•بهم،

العمل•الجماعي•حيث•استخدمت•الشبكات•في•تنظيم•خروج•المسيرات•والمظاهرات•.•3
بطريقة•سهلة•منظمة•حتى•مع•قيام•الحومة•بحظر•االنترنت•حيث•تم•الوصول•للفيسبوك•

بطرق•أخري•فرضتها•الظروف•السياسية•واألمنية،
وضع•سياسات•تنظيمية•للقوي•المختلفة•تضمنت•الدعاية•والدعاية•المضادة•والرد•علي•.•4

أي•محاوالت•الختراق•الثوار،
والتجمعات•.•5 الحركات• هذه• وأهــداف• أخبار• نشر• خالل• من• الخارجي• االنتباه• جذب•

الجزيرة• الثورة•وخاصة•مع•إعالن• وفيديو•ألحداث• وثائق•وصور• أو•تسريب• وإرســال•
ترحيبها•باستقبال•هذه•المواد•ونشرها•حتى•مع•ضعف•جودتها•الفنية.

ففي•تونس•مثال•استخدم•الفيس•بوك•واليوتيوب•لنشر•صور•االضطرابات•وأحداث•الشغب•
الحكومي،•وفي•مصر• والفساد• البطالة• الناتجة•عن• واالضطرابات• لنفسه• البوعزيزي• وحرق•
حدث•نفس•االمر•علي•الفيس•بوك•من•خالل•صفحة•)كلنا•خالد•سعيد(•لرفع•وعي•الجمهور•
تجاوبا• الصفحة• وقد•وجدت•هذه• والتعاطف•معه،• الوعي• د•في• به•وخلق•حالة•من• المصري•
واهتماما•كبيرا•من•الجمهور•المصري•-مع•اختالف•دوافعهم•في•ذلك-•منذ•مقتل•خالد•سعيد•
أبريل،• •6 شباب• حركة• ايضا• الهامة• الصفحات• ومن• •،2010 عام• يونيو• من• السادس• في•
أكثر•من•80000• والتي•اجتذبت• والبطالة• والفساد• والفقر• التعذيب• الثورة•ضد• يوم• وصفحة•

متصفح•في•مدي•زمني•قصير•جدا.

وحددت•الدراسة•أهمية•الفضاء•االلكتروني•من•خالل•رقابة•الحكومة•التونسية•لالنترنت•
وإبطاء•سرعتها•ومراقبة•مواقع•كاملة•مثل•اليوتيوب•ووثائق•ويكليكس•وهو•نفس•اإلجراء•الذي•
لجأت•اليه•الحكومة•المصرية•في•البداية•ثم•سرعان•ما•أغلقت•االنترنت•بكاملها•لمدة•خمس•
ايام•متصورة•ان•الحل•هو•تدمير•او•منع•البنية•األساسية•التي•ينظم•بها•الثوار•انفسهم•وهي•
سياسة•عقيمة•ادت•الرتفاع•سقف•المطالب،•ونفس•األمر•تكرر•في•اليمن•وليبيا•وسوريا•التي•
تحولت•الي•سجن•كبير•مما•اضطر•المتظاهرين•الي•اخذ•صور•وفيديو•بالجوال•وتبادلها•مع•
بعضهم•البعض•في•محاولة•لتكوين•راي•عام•الكتروني•ضاغط•ان•جاز•التعبير،•وحددت•الدراسة•
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البدائل•االلكترونية•التي•استخدمها•الثوار•في•مصر•وتونس•للتغلب•علي•رقابة•وحجب•الحكومة•
لبعض•المواقع•وإغالق•االنترنت•كليا•كما•يلي•:

مشروع•TOR•الذي•سمح•للمستخدمين•بإرسال•رسائل•والوصول•الي•المواقع•بطريقة•.•1
خفية•او•ال•تكشف•عن•هويتهم•حيث•يتم•التبادل•والمشاركة•والتواصل•فيما•بينهم•من•

خالل•شبكة•أشبه•ما•تكون•بشبكة•التوزيع•الداخلية.
تقنية•PISPHON•وهي•تقنية•تمكن•المستخدمين•من•الوصول•للمواقع•المحجوبة•او•.•2

التي•يتم•مراقبتها•من•خالل•إنشاء•نظام•وسيط•ال•يخضع•للرقابة•وهذه•التقنية•تجعل•
االنترنت•وسيلة•عالمية•دون•اي•تدخل•سواء•حكومي.

القانون•في•.•3 او•الصندوق•الحر•وهي•تقنية•أنشأها•أستاذ• •FREEDOM BOX تقنية•
جامعة•كولومبيا•ابين•موجالن•EBEN MOGLAN•الذي•انتقد•مراقبة•االنترنت•لسلوك•
المتصفحين• بين• الحر• والتواصل• االتصال• تسهيل• وقدم•مشروعا•هدفه• متصفحيها•
بحرية•وأمن•وأمان•وقدم•مشروعا•ضد•الرقابة•يعد•مشروعه•أداة•تنظيمية•هامة•وفعالة•

لألنشطة•الديمقراطية•في•األنظمة•االستبدادية.
تقنية•TONIKA•وهي•تقنية•قائمة•علي•ان•يكون•استخدام•الشبكات•االجتماعية•مبنيا•.•4

علي•مجتمعات•إنسانية•تتواصل•عضويا•فيما•بينها•بشكل•يومي•بأمان•دون•الكشف•عن•
هويتها•ويسودها•االعتماد•المتبادل•واألداء•الفعال.•

تقنية•DIASPORA•وهو•برنامج•يؤدي•لعدم•مركزية•الشبكات•االجتماعية•حيث•يقوم•.•5
بتزويد•الشبكات•كالفيس•بوك•بمهام•وظيفية•دون•ان•يكون•معتمدا•علي•كيان•واحد•او•

تقنية•واحدة•تجعل•من•السهل•مراقبة•المستخدم.

 Desiree Simonetti 2011 )((دراسة
ركزت•الدراسة•علي•الدور•الذي•قامت•به•الشبكات•االجتماعية•في•تغيير•الرأي•العام•عن•
المرأة•العربية•التي•وصفت•قبل•الثورة•بأنها•أمية•سلبية•تابعة•وخاضعة•للرجل•ال•تقوم•بأي•دور•
اجتماعي•أو•سياسي•وينحصر•دورها•في•التربية•وإمتاع•الرجل•ولكن•أثبتت•هذه•المرأة•في•الثورة•
الواقع•االلكتروني• الواقع•بمشاركتها•سواء•في• أنها•مشاركة•ونشطة•وفعالة•وقادرة•علي•تغيير•
من•خالل•الشبكات•أو•في•الواقع•الحقيقي•بتواجدها•في•مختلف•ميادين•الثورة•بمختلف•فئاتها•
سواء•كانت•بنت•أو•ابنة•أو•أم•أو•أخت•أو•زوجة•وهذا•يعد•انتصار•حقيقي•للمرأة•العربية•في•
صراعها•لنيل•حقوقها•من•الرجل•والمجتمع•وأكدت•الدراسة•ان•الثورة•قد•ساهمت•في•تغيير•
الصورة•التقليدية•للمرأة•الي•صورة•أخري•تؤكد•انها•امرأة•شجاعة•-•حرة•-•تقدمية•-•نشطة•
-•متعلمة•-•مثقفة•-•واعية•بحقوقها•وقدمت•الدراسة•نماذج•من•األدوار•التي•لعبتها•المرأة•في•

(1) Diseree Simonetti2011 , the Arab Spring with a female focus : challenging European public opinion in the 
Middle East ?
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انها• المكتسبات•اال• التونسية•علي•بعض• المرأة• الثورات•المختلفة،•ففي•تونس•ورغم•حصول•
سوف•تتعاظم•وتتزايد•بعد•الثورة،•وفي•مصر•شاركت•المرأة•الي•جانب•الرجل•في•االعتصامات•
وقادت•ما•يقرب•من•3000•اعتصام•واحتجاج•فئوي•وعام•وبرزت•أسماء•نساء•مصريات•في•
هذه•االعتصامات•بل•وترشحت•امرأة•لرئاسة•الجمهورية•وهو•معني•رمزي•أكثر•منه•واقعي•يؤكد•
ان•المرأة•كسرت•حاجز•الخوف•واألسر•الذي•وضعها•فيه•الرجل•والمجتمع•منذ•زمن•بعيد،•
المتدني• الوضع• ومع• اليمن• وفي• الثورة،• لوال• لتتحقق• تكن• لم• والمكتسبات• الحقوق• وكل•هذه•
العمل• قوة• و5•%•فقط•في• الثانوية• المرحلة• انهين• متعلمات•و15•%• ان•25•%•فقط• للمرأة•نجد•
وجاءت•الثورة•اليمنية•لتشجع•المرأة•علي•الخروج•للشوارع•والكتابة•علي•الجدران•والتظاهر•ضد•
صالح،•وسجل•ميدان•اللؤلؤة•في•البحرين•نشاطا•واضحا•لبعض•الناشطات•البحرانيات•مثل•
منيرة•فخرو•وزينب•الخواجة•اللتين•قادتا•مظاهرة•ضد•الجوع،•وفي•سوريا•تظاهرت•األمهات•
السوريات•وأغلقن•الشوارع•من•اجل•إطالق•سراح•أبنائهن،•وحدث•نفس•األمر•في•ليبيا•حيث•
تظاهرت•الفئات•المثقفة•العاملة•من•النساء•وساهمن•المدونات•الليبيات•في•تشكيل•وعي•المرأة•
المكتسبات•االجتماعية• ان• الدراسة• وأكدت• المظاهرات،• الليبية•وحفزها•علي•االشتراك•في•

للثورة•ستتوالي•وكلها•تحققت•وستتحقق•بفضل•الشبكات•االجتماعية.
)(( Jeffry Ghannam 2011 دراسة

الشبكات•االجتماعية• تزايد•دور• الدالة•علي• المؤشرات• الدراسة•عددا•من• تناولت•هذه•
في•تكوين•الرأي•العام•منها•اهتمام•شركة•جوجل•بالمنطقة•العربية•التي•سيصل•استخدامها•
للشبكات•االجتماعية•100•مليون•عام•2015،•وأكدت•الدراسة•رغم•وجود•45•فرد•في•إدارة•
لمتابعة•الفيسبوك•في•مصر•فقد•وصل•عدد•المستخدمين•أثناء•الثورة•إلي•5•مليون•ووصل•عدد•
تحميالت•الفيديو•علي•اليوتيوب•إلي•24•ساعة•كل•دقيقة•في•تجربة•جديدة•الختزال•الزمن•في•
وقت•عصيب•ووصل•عدد•التعقيبات•علي•التويتر•وبعض•المدونات•الي•25•ألف•وأثبتت•الشبكات•
االجتماعية•دورها•الهام•في•القيام•بمهام•الرقيب•االجتماعي•والسياسي•وزاد•اعتماد•األفراد•
علي•هذه•الوسائل•الحرة•المرنة•في•تكوين•آرائهم•واتجاهاتهم،•وأكدت•الدراسة•ان•الشكات•
وتحرك• وتسلي• تخبر• فهي• التقليدية• الوسائل• وظائف• بمختلف• القيام• تستطيع• االجتماعية•
االشتراك• في• للفرد• الحرية• توفير• خالل• من• متجانسة• اجتماعية• جماعات• وتخلق• المجتمع•
ان•تضغط•من•اجل•وجود•حكومة• وتحاول• الشفافية• وتزيد• فيها• التي•يرغب• المجموعات• في•
تتداولها• التي• المواد• أشكال• مختلف• من•خالل• والجماعات• األفــراد• تقنع• انها• كما• مسئولة،•
بشكل• ساهم• والــذي• الحكومات• بعض• تفرضه• الذي• لحظر• رغم• والفيديو• والرسوم• كالصور•

عكسي•في•زيادة•أعداد•المتصفحين•والمشتركين•بهذه•الشبكات.

(1) Jeffery Ghannam2011, social media in the Arab world, Center for international media association.
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الداخلية• وزارة• خصصتهم• شخص• •45 بها• إدارة• وجــود• رغــم• انــه• الــدراســة• وأكـــدت•
لمستخدمي•الفيس•بوك•فان•عدد•المستخدمين•وصل•الي•5•مليون•مستخدم•من•إجمالي•17•
مليون•مستخدم•في•المنطقة•العربية،•ووصل•عدد•تحميالت•الفيديو•علي•اليو•تيوب•24•ساعة•
كل•دقيقة•ووصل•بعض•التعقيبات•او•التغريدات•علي•تويتر•ألكثر•من•25•الف•تغريده•بل•وظهرت•
 AMMON•وأخبار•عمون•،NOW LEBANON.COM•شبكات•اجتماعية•عربية•مثل•لبنان•أالن
التي• المواقع•هي• والفيديو•وهذه• المصورة• والموضوعات• التي•تعرض•األخبار• •NEWS.COM

ان• الدراسة• وأكدت• العربية،• تويتر•صفحته• اصدر• التطور• لهذا• وكنتيجة• الشباب،• اجتذبت•
االنجاز•االهم•للثورات•العربية•في•ايجاد•مواطن•واعي•فعال•ايجابي•مشارك•وهذا•يظهر•من•
خالل•اهتمام•بعض•الوزراء•المصريين•واالردنيين•بإنشاء•حساب•لهم•علي•الفيس•بوك•والرد•

علي•تساؤالت•واستفسارات•الشباب•والتفاعل•معهم•بل•والحرص•علي•االستجابة•آلرائهم.

Alex Comminos 2011)(( دراسة اليكس كومينوز
التي• االلكتروني• الفضاء• لثورة• دقيق• ووصــف• موضوعي• إطــار• تقديم• الدراسة• حاولت•
استطاعت•تغيير•أنظمة•استبدادية•استمرت•ألكثر•من•ثالثين•عاما•واستعرضت•الدراسة•أهمية•
الفلبيني•عبر•شبكة• الرئيس• استرو• بجوزيف• استخدامه•لإلطاحة• بدءا•من• الحديثة• الوسائل•
الجوال•ومن•خالل•الرسائل•النصية•القصيرة•كما•استخدم•التويتر•بعدها•في•عام•2009•في•
االحتجاجات•التي•شهدتها•مولدافيا•وإيران•وأطلق•المحللون•علي•هذا•االستخدام•ثورة•التويتر•
غير•ان•الثورة•الحقيقة•في•استخدام•الفيس•بوك•وتويتر•كانت•في•الثورة•المصرية•حيث•تمثل•
المحتوي•الذي•يقوم•المستخدم•بصياغته•ونقله•وتحميله•وإرساله•النسبة•الغالبة•من•استخدام•
االنترنت•في•هذه•المرحلة•سواء•كان•هذا•المحتوي•يقدم•علي•شكل•أخبار•او•صور•او•رسوم•او•

مدونات•او•فيديو•او•غيرها.

ورغم•ان•هناك•دول•يزيد•فيها•عدد•مستخدمي•االنترنت•عن•مصر•وتونس•إال•أن•الدراسة•
وجدت•ان•هناك•عالقة•ارتباطيه•كبيرة•بين•الحراك•االجتماعي•علي•عبر•الشبكات•االجتماعية•
أثناء•الثورة•وبين•حراك•الشارعين•المصري•والتونسي•ما•شهداه•من•اعتصامات•واضطرابات•
فئوية،•وحسب•التقرير•الصادر•من•منظمة•صحفيين•بال•حدود•فقد•صنفت•المنظمة•أربع•دول•
علي•أنها•أعداء•لإلنترنت•منها•تونس•وليبيا•وسوريا•وفي•عام•2010•زاد•العدد•الي•12•دولة•
بإضافة•مصر•وخضعت•دول•أخري•الي•مفهوم•تحت•المراقبة،•وحددت•الدراسة•ان•بعض•الدول•
وعمان• وقطر• واإلمــارات• كالبحرين• المواقع• بعض• وحجب• لرقابة• االنترنت• استخدام• تخضع•
والسعودية•والكويت•واليمن•والسودان•وتونس•بل•انه•بحكم•القانون•يجب•على•مقاهي•االنترنت•
في•تونس•ان•تراقب•المستخدمين•وتأخذ•صور•من•هوياتهم•قبل•استخدام•االنترنت،•وأكدت•

(1) Alex Comminos. 2011, Twitter revolution s and cyber crackdowns- user generated content and social 
networking in the Arab Spring and beyond, paper presented to association for progressive communica-
tion, APC 2011.
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الدراسة•ان•الدور•األكبر•للفيس•بوك•وتويتر•يتمثل•في•إضراب•25•يناير•الذي•استقطب•أعدادا•
كبيرة•في•فترة•زمنية•وجيزة،•وتؤكد•الدراسة•ان•السبق•والذكاء•في•االستخدام•هو•الذي•حسم•
اال•وسيلة•متاحة•احسن• لم•تكن• التي• الشبكات•االجتماعية• الثوار•من•خالل• المعركة•لصالح•
ورغم• محددة،• وحركات• مجموعات• في• انفسهم• تنظيم• خالل• من• استخدامها• المتظاهرون•
مراقبة• منها• المشكالت• بعض• من• تعاني• انه• اال• الشبكات• هذه• حققته• الذي• الكبير• النجاح•
ومعرفة•هوية•المستخدم•وإمكانية•إغالق•بعض•الصفحات•اذا•اسيئ•استخدامها•او•تم•مخالفة•
شروط•االستخدام•مثلما•تم•إغالق•صفحة•خالد•سعيد•الن•المستخدم•فتح•حساب•للصفحة•
بعنوان•الشهيد•وهو•ما•يحظره•الفيس•بوك،•ورغم•كل•هذه•المشكالت•أكدت•الدراسة•نجاح•
المستخدمين•في•تحقيق•االستفادة•األمثل•من•الشبكات•االجتماعية•وفي•إحداث•حراك•سياسي•

اجتماعي•غير•مسبوق•مما•كان•له•اكبر•االثر•في•انجاح•الثورة.

دراسة جامعة واشنطن ))(2011
أجريت•الدراسة•تحت•إشراف•فيليب•هوارد•أستاذ•االتصاالت•بجامعة•واشنطن•لتحديد•
تحليل• خالل• من• العربية• الثورات• في• االجتماعية• الشبكات• لعبته• الذي• الدور• وحجم• طبيعة•
تعليقات•الجمهور•علي•الفيس•بوك•وتويتر•وكذلك•شرائط•الفيديو•علي•موقعي•اليوتيوب•وجيجا•
لعبت• قد• خاص• بوجه• االجتماعية• والشبكات• عام• بوجه• االنترنت• ان• الدراسة• ووجدت• بايت•
دورا•كبيرا•في•الثورات•العربية•فمثال•ارتفعت•التعليقات•علي•تويتر•من•2300•تعليق•في•اليوم•
الواحد•الي•230000•مما•يعكس•اإلقبال•الكبير•علي•التعليق•والمشاركة•الفاعلة•وهو•ما•دعي•
الحكومة•المصرية•الي•لقطع•االنترنت•بعدما•ظهر•تأثيرها•الكبير•علي•اجتذاب•مزيدا•من•الثوار•
العربي• الشباب• مفهوم• غيرت•من• قد• المشاركات• ان•هذه• الدراسة• وأكدت• لهم،• والمؤيدين•
لوسائل•التواصل•االجتماعي•التي•كانت•تقتصر•علي•الترفيه•والمحادثة،•حيث•ذكرت•الدراسة•
الي•اجراها•موقع•بيت•دوت•كوم•ان•السبب•الرئيسي•الستخدام•االنترنت•في•المنطقة•العربية•
يرجع•الي•المشاركة•في•االنشطة•االجتماعية•بمعدل•يصل•الي•ثالث•ساعات•يوما•حيث•يستخدم•
67•%•من•افراد•العينة•التي•اجريت•عليها•الدراسة•الشبكة•في•التواصل•االجتماعي،•ولذلك•فان•
عادات•االستخدام•قد•اختلفت•بعد•الثورات•العربية•حيث•استطاعت•هذه•الثورات•خلق•واضافة•

استخدامات•جديدة•للشبكة.)2(

دراسة Sara Williams سارة ويليامز))( 2011 
في• استخداما• األكثر• االجتماعية• الشبكات• أهم• الدراسة• هذه• في• الباحثة• استعرضت•
سباس• مــاي• والتويترواليوتيوب• بــوك• الفيس• في• وحددتها• األوســط• والشرق• العربي• العالم•
(1) Http://www.alsaanews.com 2011/15/09/2011
(2) Http://www.arabia.cnn.com/2011/18/09/2011
(3) Sara Williams,2009 social media in the Middle East, unpublished paper, University of Wisconsin- 

Whitewater.
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 Face book - Twitter - You tube - My Space -•ولنكدن•والفليكر•والويكي•والديجي•والمدونات
LinkedIn- Flicker - Wiki - Digg and Blogs•وقمت•برصد•اهم•استخدامات•هذه•الشبكات•في•

دول•الشرق•األوسط•ووجدت•ان•مصر•قد•ازداد•فيها•معدل•االستخدام•السياسي•لهذه•الشبكات•
ليس•فقط•من•خالل•الشباب•والناشطين•السياسيين•وإنما•من•خالل•الحزب•الوطني•السابق•
الذي•حاول•ان•ينفي•عن•نفسه•تهمة•محاربة•المدونين•ومستخدمي•الشبكات•من•خالل•انشاء•
مجموعات•علي•الفيس•بوك•لدعم•جمال•مبارك•سياسيا•إدراكا•من•الحكومة•ألهمية•الشبكات•
في• بقوة• االجتماعية• الشبكات• استخدمت• فقد• لبنان• في• أما• المجال،• هذا• في• االجتماعية•
االجتماعية• الشبكات• الحكومة• إسرائيل•استخدمت• وفي• االنتخابات،• للمرشحين•في• الترويج•
ها• الشعبية• والدبلوماسية• العامة• والشؤون• اإلعالم• وأكد•David•Sarawaye•مستشار• بقوة•
المعني•حينما•قال•إننا•كحكومة•يجب•ان•نصل•الي•الجمهور•واذا•كان•هذا•الجمهور•قد•تغير•
فيما•يتعلق•بأنماط•تعرضه•لوسائل•اإلعالم•ومصادر•جمع•المعلومات•فعلينا•ان•نغير•الطريقة•
التي•نصل•بها•الي•هذا•الجمهور•حتي•نستطيع•أن•نوصل•اليه•رسائلنا•بالطريقة•التي•تناسبه.
وفي•االردن•بدأت•الملكة•رانيا•زوجة•ملك•األردن•في•إنشاء•حساب•لها•علي•تويتر•في•مايو•2009•
وسرعان•ما•اجتذب•2900•معقب•لها•ثم•أنشأت•موقعا•أخر•خاصا•بها،•وفي•دبي•استخدم•الشيخ•
وتلقي•دعوات•صداقة•كثيرة•حتي•ان•صفحته• وتويتر• الفيس•بوك• محمد•بن•راشد•آل•مكتوم•
أصبحت•أشبه•بصفحة•عامة،•وكنتيجة•لقوة•الشبكات•االجتماعية•قامت•سوريا•بحجب•بعض•
المواقع•وخاصة•السياسية•واستخدمت•السلطات•الخليجية•بعض•الكاميرات•المخفية•لمراقبة•
االستخدام،•وفي•االنتخابات•األفغانية•سجل•موقع•تويتر•111741•تغريده•مقابل•2.024.166•
الي•إلنشاء•حسابات• المتحدة• الحكومات•كالواليات• االنتخابات•اإليرانية•ولجأت•ب.عض• عن•
الدراسة• للتواصل•وأكدت• بإنشاء•مجموعات•لهم• الذين•قاموا•بدورهم• لتعقب•اإلرهابيين• لها•
الجمهور•ليس• بها• يثق• التي• المواطنين• بعد•ظهور•صحافة• الشبكات•االجتماعية•وخاصة• قوة•
فقط•أكثر•من•وسائل•اإلعالم•التقليدي•بل•اكثر•من•الشبكات•اإلخبارية•العريقة•مثل•ب•بي•سي•
وسي•بي•سي•االمر•الذي•يرشح•هذه•الشبكات•االجتماعية•لتكون•المصدر•اإلخباري•األول•في•
المستقبل•وخاصة•أوقات•األزمات•ولعل•هذا•ما•تحقق•بالفعل•في•الثورات•العربية•التي•أسقطت•
األنظمة•السياسية•واإلعالم•ية•القديمة•وهو•ما•يؤكد•المكانة•الكبيرة•التي•حققتها•هذه•الشبكات•

في•وقت•قصير.

دراسة شركة تكنووايرلس ))(2011
أكدت•هذه•الدراسة•ان•االنترنت•والشبكات•االجتماعية•كانت•بمثابة•ثورة•حقيقية•حيث•
أجبرت•الثورة•المجلس•العسكري•وحكومة•شرف•ومن•قبلها•حكومة•شفيق•باستخدام•الشبكات•
االجتماعية•كالفيسبوك•للتواصل•مع•شباب•الثورة،•وأكدت•الدراسة•ان•عدد•مستخدمي•االنترنت•

(1) Http:// www.all voices.com/18/03/2011



182

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - عدد خاص

قد•زاد•في•مصر•من•21•الي•23•مليون•وتضاعف•الزمن•الذي•يقضيه•الفرد•علي•االنترنت•من•
900•ساعة•شهريا•الي•1800•ساعة،•وأكدت•الدراسة•ان•المواقع•االجتماعية•كان•لها•الفضل•في•
زيادة•الدخول•الي•االنترنت•وقضاء•وقت•اطول•في•تصفحها•حيث•زاد•عدد•مستخدمي•االنترنت•
بمعدل•مليونين،•وارتفع•عدد•مستخدمي•الفيسبوك•خالل•فترة•الثورة•بمقدار•مليون•وارتفع•عدد•
مستخدمي•تويتر•من•26800•الي•44200،•وخالل•األسبوع•األول•من•الثورة•شاهد•المصريون•
8.7•مليون•صفحة•علي•االنترنت•رغم•الحظر•الذي•مارسته•الحكومة•المصرية•لمدة•خمس•أيام•
منذ•28•يناير•وحتي•األول•من•فبراير•ونجح•المصريون•في•استخدام•االنترنت•بمهارة•حيث•
استخدموا•الم•واقع•الوسيطة•للتغلب•علي•حجب•بعض•المواقع•أو•تعطيل•الشبكات•االجتماعية•
في• االستخدامات• الحية•عكس• بالمتابعة• واالهتمام• أخبار•صادقة•من•مصادرها• البحث•عن•
السابقة•نجاح• النتائج• الترفيه،•وتعكس• والتي•كانت•تحصر•اغلبها•في• الثورة• مرحلة•ما•قبل•
الثورة•المصرية•في•تغيير•عادات•وسلوكيات•التعرض•لالنترنت•بوجه•عام•وللشبكات•االجتماعية•

بوجه•خاص.

 Sahar Khamis & Katherine Vaughan فاجن  وكاثرين  مخيس  سحر  دراسة 
2011)((

حاولت•الدراسة•التركيز•علي•التحول•الذي•صار•للشبكات•االجتماعية•والتي•صارت•وسيلة•
أتاحت•لهم•منتديات•حرة• المدني•حيث• المجتمع• الفاعلة•من•جانب• للمشاركة• للترويج• هامة•
قيود• دون• الحر• للتجمع• فرص• وكذلك• وسياسية،• اجتماعية• شبكات• إلقامة• ووفرص• للتعبير•
الشرطة•واألمن•من•خالل•لقاءاتهم•عبر•الفضاء•االلكتروني•حتي•ولو•كان•بشكل•افتراضي،•
والسياسية• واالجتماعية• االقتصادية• واألوضــاع• الغضب• عوامل• بفعل• ستحدث• كانت• فالثورة•
السيئة•والتي•كانت•تتدهور•يوما•بعد•آخر،•فالشبكات•االجتماعية•استطاعت•ان•تجعل•المحتجين•
يخططون•وينظمون•أنفسهم•ويقومون•باالحتجاجات•بشكل•سلمي•لدرجة•ان•هذه•االحتجاجات•
جذبت•أنظار•وسائل•اإلعالم•المعارضة•والمستقلة•في•مصر•كما•جذبت•كذلك•وسائل•اإلعالم•
العربية•كالجزيرة•وبعض•وسائل•اإلعالم•الغربية•فضال•عن•اهتمام•إسرائيل•برصد•وتحليل•هذه•

األوضاع•وما•ينشر•عنها•بمختلف•وسائل•اإلعالم.

وأكدت•الدراسة•ان•صحافة•المواطنين•قد•لعبت•دورا•كبيرا•في•هذا•اإلطار•فألول•مرة•يجد•
المواطن•نفسه•مصدرا•للمعلومات•حيث•يقوم•بأخذ•صور•ومقاطع•فيديو•بنفسه•من•خالل•جواله•
ويقوم•بوضعها•علي•الشبكات•االجتماعية•ويتبادلها•مع•اآلخرين،•وحتي•مع•تشفير•بعض•المواقع•
انه• يشعر• وهكذا• وآرائهم• تعليقاتهم• ويستقبل• للجميع• ويرسل• لها• لحلول• يصل• ان• يحاول• فهو•
مشارك•في•الحدث•بل•وصانع•له•بعد•ان•كان•مستقبال•سلبيا،•ومما•يزيد•من•دوافعه•لالستمرار•

(1) Sahar Khamis and Kathrine Vagughn,2011 cyber activism and Egyptian revolution. How civic engage-
ment and citizen journalism titled the balance, Journal of Arab media and society, issue 13,Summer 2011.
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تبادل•هذه•المواد•ليس•فقط•محليا•بل•إقليميا•وعالميا،•واستعرضت•الدراسة•الصراع•الطويل•
بين•الحكومة•والشعب•في•سبيل•توصيل•رأيه•حيث•لجأت•الحكومة•إلعطاء•مساحة•كبيرة•للتنفيس•
عن•الغضب•الشعبي•من•خالل•الصحف•التي•انتقدت•عالنية•األداء•الحكومي•فيما•يعرف•بصمام•
األمان•باعتبار•ان•ذلك•يعطي•لألفراد•شيء•من•اإلحساس•بالراحة•في•الرد•واالنتقاد•وان•كان•
ذلك•قاصرا•علي•الطبقة•المثقفة•منهم•والتي•تستطيع•ان•تصل•الي•وسائل•اإلعالم•وتعبر•عن•
رأيها،•ومع•ظهور•القنوات•الفضائية•سمحت•الحكومة•بهامش•آخر•من•الحرية•في•برامج•الرأي•
وسيطرت•الدولة•بشكل•او•بآخر•علي•المنظومة•اإلعالم•ية•بشكل•مباشر•في•اإلعالم•الحكومي•
وغير•مباشر•في•اإلعالم•الخاص،•ولكن•مع•ظهور•وانتشار•مواقع•االنترنت•والمنتديات•والشبكات•
االجتماعية•لم•تنجح•الدولة•في•فرض•سيطرتها•بسبب•نقص•خبرتها•من•جانب•وبسبب•طبيعة•
الوسيلة•من•جانب•آخر•وما•تتميز•به•من•سرعة•ومرونة•وخاصة•مع•نجاح•هذه•في•الوسيلة•في•
استقطاب•أعداد•كبيرة•في•مدي•زمني•قليل•نسبيا•وبالتالي•شارك•األفراد•من•كل•الفئات•وحدثت•
عملية•مشاركة•مدنية•فاعلة•بدافع•من•إحساس•الناس•بمسؤوليتهم•االجتماعية•وانهم•مشاركين•

فاعلين•في•عملية•التغيير•وخاصة•بعد•تضررهم•بشكل•او•بأخر•من•األوضاع•القائمة.

ومع• عفوي• بشكل• تتحرك• ان• تستطيع• اجتماعية• قوة• وهي• عامة• إرادة• تشكلت• وهكذا•
المساندة•والتأثير•الخارجي•تتحول•هذه•اإلرادة•العامة•الي•تغير•اجتماعي•مؤثر،•وأكدت•الدراسة•
علي•ان•اختزال•دور•الشبكات•االجتماعية•في•الثورة•في•تجمع•األفراد•حولها•في•الفترة•من•يناير•
لفبراير•ال•يعبر•علي•وجه•الدقة•عن•طبيعة•وحجم•الدور•الذي•مارسته•هذا•الشبكات•حيث•ان•دور•
الشبكات•االجتماعية•قد•بدأ•قبل•ذلك•بكثير•في•التمهيد•لهذه•الثورة•من•خالل•ظهور•مجموعات•
وجماعات•وحركات•وتجمعات•سياسية•متجانسة،•ويعد•هذا•فارقا•جوهريا•بين•الثورتين•المصرية•
والتونسية•التي•انطلقت•بقوة•تلقائية•من•خالل•سلوك•فردي•سرعان•ما•تحول•الي•حركة•احتجاج•
اجتماعي•كبيرة•بينما•الثورة•المصرية•بدأت•مخططة•ومنظمة•سواء•من•خالل•حركة•كفاية•او•
االنطالق•مدعومة• للثورة• ما•سمح• ولعل•هذا• ابريل،• •6 للتغيير•وحركة•شباب• الوطني• التجمع•
بعوامل•الغضب•العارم•سواء•بسبب•الفساد•او•الديكتاتورية•او•األزمات•االقتصادية•واإلذالل•الذي•
تعرض•له•المصريون•علي•أيدي•األمن•وحظر•الجماعات•السياسية•النشطة•مثل•حركة•اإلخوان•
الثورة•فقبلها• السر•وراء•نجاح• التغطية•كانا•كلمة• الدراسة•ان•دقة•وحجم• المسلمين،•وأكدت•
االمن•مواجهتها• بأعداد•محدودة•مما•سهل•علي• السياسية•تخرج• والحركات• الجماعات• كانت•

وتفريقها•ولكن•مع•الدعوات•المليونية•أصبحت•المسألة•أكبر•من•قوة•االمن•او•السلطات.

وحددت•الدراسة•فارقا•جوهريا•بين•الثورتين•المصرية•والتونسية•فيما•يتعلق•باستخدام•
لم• االنترنت• علي• السلطات• فرضته• الذي• للحظر• ونتيجة• فالتونسيون• االجتماعية،• الشبكات•
يكونوا•علي•علم•كافي•بطبيعة•وحجم•الفساد•في•المجتمع•علي•عكس•المصريين•الذين•تجمعت•
لديهم•بيانات•ومعلومات•ووثائق•وصور•ومستندات•وفيديو•يوضح•ويكشف•حجم•الفساد•والمعاناة•
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واو• ا• التنظيمي• اإلطار• تنتظر• كانت• الكامنة• الغضب• فعوامل• وبالتالي• المجتمع• يعيشها• التي•
التأثير•الحقيقي•الذي•قامت•الشبكات•االجتماعية•وهو• الشكل•العام•للتحرك•وهذا•هو•حجم•
إعداد•وتهيئة•األفراد•للثورة•ثم•المساهمة•في•دفعهم•لالعتراض•واالحتجاج•والتظاهر•وهو•ما•
لم•تنتبه•اليه•السلطات•اال•مؤخرا•ولم•تستطع•ان•تواجهه•اال•بسالح•الحجب•وهذا•دليل•العجز•
آخري• أعــداد• اجتذاب• بل• المتظاهرين• أعــداد• فقط• ليس• تضاعف• في• مما•ساهم• الحكومي•
من•المحايدين•وارتفاع•سقف•المطالب•بدال•من•اإلصالح•وتغيير•وزير•الداخلية•الي•المطالبة•
بإسقاط•النظام•كامال،•كما•نجح•المتظاهرون•في•التغلب•علي•قطع•االنترنت•من•خالل•االتصال•
الدولي•وتوفير•آليات•أخري•مكنتهم•من•وضع•تعليقاتهم•وتنظيم•حركاتهم•وتعاظم•توقعاتهم•
الشبكات• تناقلته• أنفسهم• المصريون• كتبه• ما• ان• الدراسة• وأكدت• مطالبهم،• سقف• وارتفاع•

والوكاالت•الكبرى•مثل•سي•ان•ان•والجزيرة•والعربية•ورويتر•وغيرها.

وأكدت•الدراسة•ان•دور•الشبكات•االجتماعية•لم•ينته•بسقوط•النظام•بل•أنها•ستلعب•دورا•
هاما•في•الديمقراطية•ورقابة•الحكومة•بعد•ان•أدركت•قيمة•صوتها•وبعد•ان•أدركت•الحكومة•
أهمية•أصوات•المواطنين،•فالشبكات•االجتماعية•حولت•المنظومة•اإلعالمية•من•حكومية•الي•
شعبية•ومن•رسمية•لعفوية•طبيعية•ومن•راسية•ألفقية•ومن•اتجاهات•اتصال•هابطة•الي•اتصال•
الي•حركة• المتظاهرون• حوله• يلتف• زعيم• او• قائد• ومن• االتجاهات،• جميع• في• متنوع• متعدد•
شعبية•جماعية•تلتف•حول•أهدافها•ومطالبها•وشعر•كل•فرد•انه•قائد•في•موقعه•وعليه•دورا•يجب•

ان•يمارسه•مما•ساهم•في•إنجاح•الثورة.
)(( Jamila 2011 دراسة مجيلة

حاولت•الدراسة•التركيز•علي•دور•الهاتف•الجوال•والشبكات•االجتماعية•انطالقا•من•نسبة•
االنتشار•الكبيرة•التي•تحظي•بها•االنترنت•وخدمات•الهاتف•المحمول•حيث•أكدت•الدراسة•توافر•
تكنولوجيا•البرود•باند•في•شمال•أفريقيا•)•مصر•وتونس•والجزائر•والمغرب(•وكذلك•تكنولوجيا•
3G•باإلضافة•الي•السودان•وسوريا•حيث•تتجاوز•األرقام•70•%•وفي•السعودية•تصل•النسبة•الي•
103•%•وتونس•87•%•مصر•72•%•وسوريا•45•%•واليمن•34•%•ويصل•إجمالي•اشتراكات•المحمول•
في•الشرق•األوسط•ألكثر•من•285•مليون•مشترك،•وأكدت•الدراسة•ان•الهاتف•الجوال•والشبكات•
االجتماعية•صارت•تقوم•بنفس•الدور•الذي•يقوم•به•االتصال•الشفهي•ولكن•علي•مستوي•أكبر•
وأكثر•تنظيما،•وأكدت•الدراسة•انه•بينما•نجحت•االنترنت•في•جمع•ونشر•المعلومات•استطاعت•
الشبكات•االجتماعية•تحقيق•التواصل•وتنظيم•الجماعات•واألفراد•اما•الهواتف•الجوالة•فلعبت•
دورا•كبيرا•في•تنسيق•المجموعات•المحلية•وتسجيل•صور•ولقطات•حية•ساعدت•غلي•قيام•الثورة•
للثوار•في•لتوصيل•أصواتهم،•وأكدت•الدراسة•انه•علينا•ان•نحدد• من•خالل•إعطاء•الفرصة•
اإلطار•الصحيح•الذي•لعبته•الشبكات•االجتماعية•كالفيس•بوك•وتويتر•وهو•دور•الوسيط•األمين•

(1) Jamila Boughelaf, 2011Mobile phones, social media and the Arab Spring, Cerdemus association.
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لنشر•المعلومات•التي•تم•تجميعها•مسبقا•ولعب•الهاتف•الجوال•دورا•رئيسيا•في•رصد•وتجميع•
هذه•المعلومات•بدقة•بالغة،•وأكدت•الدراسة•ان•النجاح•األكبر•للشبكات•االجتماعية•أثناء•الثورة•
هو•المساهمة•في•تحطيم•النظام•اإلعالم•ي•الحكومي•الرسمي•وإقامة•نظام•إعالمي•آخر•أوجده•

وطوره•واستخدمه•المواطنون•أنفسهم.

االجتماعية• الشبكات• لدور• توصيفه• عند• المتظاهرين• أحد• ذكره• ما• الدراسة• وأكــدت•
لتنسيق•هذه• التويتر• بينما•نستخدم• كثوار• لتنظيم•تحركاتنا• الفيسبوك• قائال”•نحن•نستخدم•
التحركات•واليوتيوب•لنخبر•العالم•بأعمالنا•“•فالصور•والفيديو•الذي•تم•رفعه•علي•اليوتيوب•
يفوق•في•مصداقيته•وأهميته•إنتاج•كبري•الشركات•والمؤسسات•والوكاالت•اإلخبارية•كالجزيرة•

والبي•بي•سي•حتي•ان•هذه•المواد•ستعيد•كتابة•تاريخ•الثورة.

فقد•استقبل•موقع•اليوتيوب•أثناء•الثورة•ما•يقرب•من•300•جيجا•من•الصور•والفيديو•
الفاعلة• المشاركة• من• نوعا• يعكس• ذاته• في•حد• وهذا• الثورة• عن• وثائقي• فيلم• إلنتاج• المتاح•
للمجتمع•المدني•وإعادة•صياغة•مفهوم•جديد•لحرية•الرأي•والتعبير•–•علي•األقل•في•العشر•
او•العشرين•سنة•القادمة-•وأكدت•الدراسة•ان•هذا•ينطبق•علي•مصر•وتونس•أكثر•من•سوريا•
وليبيا•التي•لعب•فيها•الهاتف•الجوال•الدور•األكبر•بعد•ان•نجحت•شركة•اتصاالت•اإلمارات•في•
توفير•االتصال•بالجوال•للبيبين•عبر•األقمار•الصناعية•وانتهت•الدراسة•الي•استخدام•الشبكات•

االجتماعية•من•جانب•الثوار•والحكومات•ولكن•في•اتجاهات•مختلفة.
)(( Fadl Al Tarzi 2011 دراسة فضل الترزي

المجموعة• أصــدرت• حيث• الدولية• اإلخبارية• للمجموعة• ممثال• بالدراسة• الباحث• قام•
تقريرها•عن•وسائل•اإلعالم•العربية•لعام•2011•عن•الشبكات•االجتماعية•والربيع•العربي•وقد•
رصد•التقرير•استخدام•االنترنت•والشبكات•االجتماعية•في•المنطقة•العربية•حيث•وصل•معدل•
استخدام•االنترنت•الى•80•مليون•مستخدم•بنسبة•30.8•%•من•السكان•وهي•نسبة•تفوق•المعدل•
العالمي•الذي•يصل•الى•28.7•%•وتضاعفت•أعداد•المستخدمين•بنسبة•1800•%•في•الفترة•من•
عام•2000•الى•2010•ووصل•عدد•مستخدمي•الفيس•بوك•الى•17•مليون•مستخدم•في•أغسطس•
عام•2010•وصارت•اللغة•العربية•أكثر•اللغات•نموا•عبر•الفيش•بوك•وقامت•الدراسة•برصد•ما•
يقرب•من•10•مليون•نص•تضمن•مدونات•ومنتديات•ورسائل•ومواقع•إخبارية•تشمل•كل•المصادر•
والمشتركين•في•المجموعات•المختلفة،•كما•شملت•الدراسة•كل•المواد•التي•تم•تحميلها•وقامت•
واالنجليزية• العربية• باللغات• ومحللين• مرمزين• استخدام• وتم• البيانات• من• كبير• كم• بتحليل•
والفرنسية•والفارسية•واألردية•باستخدام•أسلوب•تحليل•النص•بكل•دقة•وموضوعية،•ورصدت•
تويتر•-•مصراوي•-• المواقع•كالتالي•)الفيس•بوك•-• الثورة•المصرية•وجاءت• الدراسة•حالة•

(1) Fadl Al Tarzi,2011 Arab Media influence report, news group interpersonal, Arab media influence report, 
AMIR, 2011 social media and the Arab Spring.
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التحول• فبراير20الدراسة• في• المحادثات• عدد• ووصل• بوك(• اخوان• •- اقالع• السابع-• اليوم•
الفترة•من•16• والنصوص•في• الدعوات• الى•3.306.947•ووصل•عدد• الكبير•في•مراط•11•
وحتى•25•يناير•كما•يلي•:•16•يناير•11682•-•17•يناير•27810•-•18•يناير•36270•-•19•

يناير•44664•-•20يناير•38086•-•24•يناير•13486•-•25•يناير•278186.

التي• العربية• المحادثات• وتركيز• اهتمام• مراكز• في• الكبير• التحول• الدراسة• ورصــدت•
وصلت•الي•57•%•علي•المحور•االقتصادي•االجتماعي•الذي•يشمل•انخفاض•الدخول•-•الفساد-•
المحور• الوحشية•وانخفض•هذا• القمع• الوظائف•-•أعمال• الحد•األدنى•لألجور•-• اإلسكان•-•
الي•37•%•عام•2011.•وتضمن•الربع•األول•من•عام•2010•35•%•من•المحادثات•العربية•علي•
محددة• مفاهيم• شامال• •%•88 إلي• الرقم• هذا• وارتفع• السياسي• المحور• االجتماعية• الشبكات•
مثل•الثورة-•البرلمان•-•الحرية-•الحزب•الوطني•-•مبارك•-•الفساد،•وحددت•الدراسة•أهم•
التعليقات•في•عام•2011•كما•يلي•:إقالة•وزير•الداخلية•400000،•زيادة•الحد•األدنى•لألجور•
إقالة•مبارك•340000،•زيادة•الدعم•الحكومي• إنهاء•قانون•الطوارئ•36000،• •،390000
وجود• الدراسة• ورصدت• •،50000 البرلمان• حل• •،315000 الحرة• االنتخابات• •،320000
اتجاه•جديد•اقرب•لالشتراكية•ينادي•بدور•اقتصادي•اكبر•للحكومة•في•زيادة•الدخول•ودعم•
الغذاء•وإيجاد•وظائف•وتحسين•الصحة•العامة•ورصدت•الدراسة•زيادة•الدور•الفاعل•لإلخوان•
المسلمين•وتزايد•صعود•التيار•الديني•سواء•لحزب•النور•السلفي•او•حزب•الحرية•والعدالة.

إلي• وقسمتها• العربية• المنطقة• في• االجتماعية• المطالب• أهم• بتحليل• الدراسة• وقامت•
محورين•هما•:•

سياسي•يشمل•تونس•ومصر•وليبيا•واليمن•وسوريا•واألردن•.•1
اقتصادي•اجتماعي•يشمل•السعودية•واألردن•وعمان•والمغرب•والجزائر..•2

وحددت•الدراسة•أهم•المحاور•العاطفية•للمستخدمين•في•مصر•في•مشاعر•الغضب•تجاه•
حبيب•العادلي•وزير•الداخلية•األسبق•والحزب•الوطني•الديمقراطي•ومبارك•واإلعجاب•بوائل•
غنيم•اما•في•ليبيا•فتركزت•مشاعر•الغضب•في•ألقذافي•والقاعدة•والحزن•علي•أوضاع•الليبيين•
بالجزيرة،• واإلعجاب• المتظاهرين• مع• التعاطف• مقابل• الليبي• اإلعالم• وسائل• من• والغضب•
وتحددت•أهم•المحاور•العاطفية•في•السعودية•في•حب•الملك•عبد•اهلل•بن•عبد•العزيز•والغضب•
مع• التعاطف• في• فتركزت• اليمن• في• أما• الشرقية،• المنطقة• في• والشيعة• المتظاهرين• نحو•
المتظاهرين•والغضب•نحو•الواليات•المتحدة•والرئيس•علي•عبد•اهلل•صالح،•كما•حددت•الدراسة•
مؤشرات•االتجاه•نحو•القادة•العرب•والتي•جاءت•بشكل•ايجابي•للحرين•والملك•عبد•اهلل•بن•
عبد•العزيز•والملك•عبد•اهلل•الثاني•والملك•حمد•بن•عيسي•ملك•البحرين•والرئيس•الجزائري•
بوتفليقة•والسلطان•قابوس•بن•سعيد•أما•أهم•مشاعر•العداء•فتصدرها•القذافي•وزين•العابدين•
واألسد•وعلي•عبد•اهلل•صالح•وبشار•األسد•ومبارك،•وأكدت•الدراسة•أن•مشروع•الوحدة•العربية•
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يعد•حلما•وان•الدين•قد•يكون•العامل•الحاسم•في•هذه•الوحدة•إذا•تمت•حيث•ان•فكرة•الوحدة•
العربية•قد•تجاوزها•القادة•العرب•منذ•عهد•عبد•الناصر•ويقف•اآلن•أمام•تحقيقها•عدد•من•
القادة•العرب•الضعاف،•وأكدت•الدراسة•ان•مشروع•الوحدة•يتطلب•أوال•سقوط•باقي•األنظمة•

الديكتاتورية•حتي•تستطيع•ان•تمهد•الطريق•لهذه•الوحدة.

فالثورات•العربية•فتحت•الطريق•لتحقيق•حلم•الوحدة•العربية•علي•غرار•الوحدة•األوربية.
استخدام• في• اإلسالمي• السياسية• والتيارات• للجماعات• النشط• الدور• أيضا• الدراسة• وأكدت•
اتجاهات• وجــود• الــدراســة• وتوقعت• خــاص• بوجه• االجتماعية• والشبكات• عــام• بوجه• االنترنت•
نحو• والتوجه• العربة• الصحوة• ــادة• وزي العربي،• العالم• في• االشتراكية• نحو• هامة• مستقبلية•
الوحدة•النابعة•من•الحاجة•الملحة•للنمو•والتنمية•وان•اكثر•الدول•التي•تقف•علي•حافة•التغيير•
هي•المغرب•وسوريا•والجزائر•وهناك•تحول•في•السياسات•الدولية•نحو•الحرية•والتحرر•من•
ان• الدراسة• أكدت• كما• المشروطة،• الدولية• المساعدات• علي• واالعتماد• الخارجية• التأثيرات•
التعليم•والتكنولوجيا•قد•مكنا•الشباب•العربي•ليس•فقط•من•القيام•بهذه•الثورات•بل•وقيادتها.

)(( Ben Light & Kathy McGrath 2010 دراسة بن اليت وكاثي ماكجريس
هدفت•الدراسة•لبيان•أهم•القيم•األخالقية•التي•يتم•تجسيدها•عبر•الفيس•بوك،•واعتمدت•
الدراسة•على•المنهج•الكيفي•من•خالل•المالحظة•بالمشاركة•وأجريت•الدراسة•عبر•سنتين،•
وأظهرت•الدراسة•الحجم•الكبير•للتحديات•األخالقية•التي•تحيط•بمستخدمي•الفيس•بوك•وان•
تكنولوجيا•االتصال•قد•خلقت•العديد•من•القضايا•األخالقية•المرتبطة•بطبيعة•هذه•التكنولوجيا•
ومن•بينها•السرية•والخصوصية•وكشف•الهوية•وامكانية•التشهير•واإلساءة•لآلخرين،•كما•اكدت•
الدراسة•ان•القيم•األخالقية•لمستخدمي•التكنولوجيا•ال•يمكن•ان•تكون•اطارا•كافيا•او•مقنعا•
لوضع•معايير•موحدة•يمكن•ان•يلتزم•بها•الجميع•في•استخدامهم•للفي•سبوك•نتيجة•الختالف•

وتعارض•بل•وناقض•اهتماماتهم.
)(( Naila Hamdy 2010 دراسة نايلة محدي

منذ• بدأت• التي• االلكترونية• الجمهور• بدايات•ظهور•صحافة• تبحث• ان• الدراسة• حاولت•
الهجوم•اإلسرائيلي•علي•غزة•في•السابع•والعشرين•من•ديسمبر•عام•8200•حيث•بدأ•منذ•هذا•
المواطنون• يقدمها• الصحافة• نوع•من• والمتمثلة•في•ظهور• المواطنين• الصراع•ظهور•صحافة•
بأنفسهم•من•خالل•المواقع•والمنتديات•والشبكات•االجتماعية•التي•بدأت•تجتذب•أعدادا•كبيرة•
من•األفراد•وبدأت•تؤثر•علي•خارطة•وسائل•اإلعالم•التقليدية•التي•وجدت•صعوبة•في•الوصول•الي•

(1) Light, B. and McGrath, K. (2010), “Ethics and social networking sites: a disclosive analysis of Facebook”, 
Information Technology & People,Vol. 23 No. 4, pp. 290-311.

(2) Naila Hamdy, 2011 Arab media adopt citizen journalism to change the dynamics of conflict coverage, 
global media journal, Arabian edition, Fall – Winter 2010, volume number 1, pp.3-15.
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مواقع•األحداث•التي•اهتم•بها•العالم•اجمع،•وأصبح•الحل•في•الصحافة•االلكترونية•والصحافة•
عبر•االنترنت•وحاول•كل•من•الفلسطينيين•واإلسرائيليين•توظيف•االنترنت•بوجه•عام•والشبكات•
في• الجديدة• للوسائل• النظر• في• األوضــاع• هذه• وساهمت• لصالحهم• بوجه•خاص• االجتماعية•
باعتبارها•ليست•وسائل•دعائية•وانما•وسائل•لجمع•ونشر•المعلومات•والحقائق•واألخبار•وبالتالي•
علي• االعتماد• زيادة•طبيعة•وحجم• في• إسرائيل• الذي•فرضته• اإلعالم•ي• الحظر• فقد•ساهم•
الوسائل•الحديثة•في•نقل•ونشر•وتداول•األخبار•والمعلومات،•وأشارت•الدراسة•الي•انه•منذ•هذه•
اللحظة•بدأ•االفراد•في•العالم•العربي•يدركون•حجم•وطبيعة•تأثير•صحافة•المواطنين•في•تشكيل•
إرادة•األفراد،•وتغيرت•خريطة•الصراع•اإلعالم•ي•الدعائي•بين•الفلسطينيين•واإلسرائيليين•

من•الواقع•الفعلي•الي•الفضاء•االلكتروني.

•ولعل•هذا•ما•دفه•مستخدمي•االنترنت•الي•تعظيم•استفادتهم•منها•واستخدامها•بشكل•
مماثل•من•خالل•مواقع•وشبكات•اجتماعية•ولكن•انتقل•الصراع•هذه•المرة•فبدال•من•ان•يكون•
خارجيا•بين•دولة•وآخري•صار•داخليا•في•اطار•نفس•الدولة•بين•األفراد•الذين•يمثلون•القوي•
الثورية•الشبابية•والحكومة،•وبدأ•هذا•الصراع•في•البداية•علي•شكل•مدونات•فردية•اجتذبت•
واهتم• بوك• الفيس• عبر• انتشرت• ثم• والمعقبين• المتصفحين• من• أعداد•محدودة• بدايتها• في•
األفراد•بالتعقيب•عليها•في•تويتر•وأكدوا•آرائهم•ومعلوماتهم•من•خالل•مواد•مصورة•وفيديو•علي•
اليوتيوب•وبالتالي•صار•هناك•اعالم•جديد•وظروفا•مواتية•أحسنت•الثورات•العربية•استخدامها•
واالستفادة•منها•بالشكل•األمثل•في•الوقت•الذي•تأخرت•فيه•الحكومات•العربية•عن•في•التعامل•
مع•هذه•الوسائل•وحين•بدأت•تتعامل•معها•كانت•هذه•الثورات•والمجموعات•التي•تقف•ورائها•قد•

اكتمل•نضجها•وتشكيلها.

دراسة كلية ديب لإلدارة احلكومية مايو ))(2011
تناولت•الدراسة•مستخدمي•الفيسبوك•في•22•دولة•عربية•وإيران•وتركيا•وإسرائيل•في•
الفترة•من•22•أبريل•حتى•21•ديسمبر•2010•وتصدرت•بعض•الدول•العربية•معدالت•استخدام•
بوك• للفيس• المرتفع• استخدامها• بمعدالت• معروفي• أخري• دول• من• اكبر• بدرجة• بوك• الفيس•
الشباب• يؤثر•علي•استخدام• لم• االنترنت• الذي•فرض•علي• الحظر• أن• إلي• الدراسة• وتوصلت•
للفيسبوك•حيث•لجئوا•لطرق•آخري•لفك•هذا•الحظر•وخاصة•الشباب•األصغر•سنا•)19-15(•
حيث•كانوا•هم•الفئة•األكثر•استخداما•في•المنطقة•العربية،•وأكدت•الدراسة•ان•عوامل•الغضب•
العربي•قد•حولت•استخدامات•الشباب•من•كونها•ترفيهية•إلي•استخدامات•يغلب•عليها•الطابع•
السياسي•والمشاركة•العامة•وهذا•دليل•علي•نجاح•الشبكات•االجتماعية•في•خلق•مجتمع•مدني•
فاعل•وان•كان•التقرير•أشار•الي•ارتفاع•معدالت•االستخدام•بن•الذكور•عنه•بين•اإلناث،•وأكدت•

(1) Civic movements 2011, the impact of face book and twitter, op, cit
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دول• وهي• الناشئة• بالدول• يسمي• ما• في•ظهور• أسهمت• قد• االجتماعية• الشبكات• ان• الدراسة•
يتزايد•معدل•استخدامها•لإلنترنت•بوجه•عام•والفيس•بوك•بوجه•خاص•بشكل•متسارع.

دراسة كلية ديب لإلدارة احلكومية يناير ))(2011
تمت•الدراسة•علي•نفس•الدول•)22•دولة•عربية•وإيران•وتركيا•وإسرائيل(•من•5•يناير•
علي• االعتماد• وتم• للفيسبوك• سنة• •30 وفوق• سنة• •29-15 من• للشباب• •2011 أبريل• •5 إلي•
اما• إعالنية• ألغــراض• وإيــران• أمنية• ألغــراض• وسوريا• السودان• باستثناء• الرسمية• المصادر•
بيانات•تويتر•فتم•حصرها•في•الفترة•من•األول•من•يناير•حتي•30•مارس•بإجمالي•190706•
مستخدم•و10.552.772•تعليق•وأكدت•الدراسة•ارتفاع•مشاركة•الذكور•عن•اإلناث•وزيادة•نمو•
جمعيات•المجتمع•المدني،•وأكدت•الدراسة•ان•الشباب•هم•المستخدمين•الرئيسيين•للشبكات•
االجتماعية•اوانهم•يستخدمون•اللغة•االنجليزية•في•7•دول•والفرنسية•في•5•دول•والعربية•في•3•
دول•وأكدت•الدراسة•الدور•المتزايد•للشبكات•االجتماعية•في•تشكيل•الوعي•والحراك•والتمكين•
االجتماعي،•كما•أكدت•الحاجة•المتزايدة•الي•وضع•قواعد•وسياسيات•جديدة•لتحقيق•االستفادة•

القصوى•من•الشبكات•االجتماعية•في•زيادة•قدرات•المجتمع•المدني.

دراسة مارجريت سوليفان ))(2008
حاولت•هذه•الدراسة•التعرف•على•أثر•التكنولوجيا•في•خلق•وسائل•إعالمية•جديدة•أعادت•
رسم•الخريطة•اإلعالمية•لوسائل•االتصال•كما•حاولت•البحث•عن•مدى•إمكانية•إحداث•نوع•من•
التكامل•بين•الوسائل•الجديدة•والتقليدية،•وقامت•الباحثة•بمسح•شامل•لكافة•الوسائل•التقليدية•
والحديثة•بهدف•استنتاج•أهم•الفروق•بينهما•من•خالل•دراسة•طريقة•عمل•هذه•الوسائل•نفسها•
الباحثة•على•أن•وسائل•اإلعالم• وأهم•هذه•الفروق•من•وجهة•نظر•مستخدميها.•وقد•خلصت•
للجماهير• االجتماعية• الحياة• في• بالغ• أثر• لها• كان• التي• الظواهر• أفرزت•عددًا•من• الجديدة•

المستهدفة•وخاصة•الشباب•ومنها•:•
الجديدة•	• التكنولوجيا• له• أتاحت• حيث• بأخرى• أو• بدرجة• إعالمي• إلى• المواطن• تحول•

إطالق•وسائل•ورسائل•والتحكم•في•محتواها•وتوقيت•إرسالها•والتعليق•عليها،•بل•وأصبح•
من•حقه•التحكم•في•الجمهور•الذى•يرغب•في•أن•يتعرض•لهذا•المادة•من•خالل•سماحه•
بذلك•أم•ال•حسب•رؤيته•التقييمية•كما•يتم•في•عضوية•المنتديات•أو•الدخول•إلى•المدونات.•

ظهور•ما•يسمى•بالتمكين•اإلعالمي•وهو•مفهوم•حديث•يغطى•مفهوم•ودور•أهم•لألفراد•	•
في•تشكيل•البينة•اإلعالمية•التفاعلية•التي•يرغبونها•حسب•ظروفهم•وواقعهم.•

(1) Face book usage : Factors and analysis, Arab social media report , Dubai school of government , January 
2011.

(2) Marguerite H Sullivan, 2008, Scaling a Changing Curve- Traditional Media Development and the New 
Media, A Report Presented to the The Center for International Media Assistance. National Endowment 
for Democracy, Washington DC, pp. 3 – 16.



190

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - عدد خاص

إال•	• جماهيري• وسيط• استخدام• فرغم• والجماهيري،• الشخصي• االتصال• بين• المزج•
أن•الفرد•بمقدوره•أن•يتفاعل•ويتواصل•اجتماعيًا•فقط•مع•من•يرغب،•بل•إنه•يستطيع•

التفاعل•مع•اآلخرين•حسب•درجة•الحميمية•التي•يشعر•بها•إزاء•كل•شخص.•
الوسائل•	• عليه• يطلق• ما• أو• الجديدة• الوسائل• إلى• الجماهيرية• الوسائل• من• التحول•

التي•يتم•فيها•الدمج•بين•مختلف•الوسائل•من•خالل•صوت•وصورة•وحركة• التحويلية•
وألوان•وأحاديث•ومشاعر•حية•نابضة•كما•هو•الحال•في•األحاديث•وجهًا•لوجه•مما•يتيح•

حرية•ومرونة•أكبر•في•التصرف•واتخاذ•القرار.
سيطرة•االستخدامات•االجتماعية•على•الوسائل•الجديدة•من•أجل•تأكيد•وتعزيز•الوجود•	•

االجتماعي•للفرد•والذي•يبدأ•بمجرد•الفضول•والرغبة•في•التعارف•وقد•ينتهى•بعالقات•
أكثر•قوة•ونضوجًا•مثل•الزواج•دونما•اعتبار•ألى•فوارق•أو•حدود•جغرافية•أو•زمنية•أو•

بيئية•أو•عرقية•أو•دينية•مما•يعد•مثااًل•لمفهوم•التواصل•اإلنساني.
أخالقيات•	• ينبع•من• أكثر•خصوصية•محدد• إلى•مفهوم• والرقابة• المتابعة• تغير•مفهوم•

الفرد•نفسه•وليس•نابعًا•من•رقابة•خارجية•تتحكم•فيما•يمكن•السماح•له•به•أم•ال•وذلك•
على•اعتبار•أن•الفرد•أصبح•ناضجًا•ومسئواًل•بشكل•كاف.

دراسة مها صالح 2008 ))(
أهم• علي• للتعرف• السياسية• المصرية• المدونات• من• عدد• تحليل• الدراسة• حاولت•
ومدي• الفاعلة• وعناصرها• اهتمامها• ومراكز• تطرحها• التي• واآلراء• والقضايا• الموضوعات•
مراعاتها•لشروط•الموضوعية•وعناصر•التعبير•المستخدمة•فيها•وجاءت•النتائج•لتؤكد•علي•
االجتماعي• لإلصالح• مقدمة• باعتباره• السياسي• اإلصالح• علي• المصرية• المدونات• ارتكاز•
واالقتصادي•وبرزت•قوي•الشعب•المصري•كمستهدف•رئيسي•قادر•علي•تنظيم•صفوفه•وتبني•
عمل•ثوري•منتظم•ومستمر،•وافتقد•خطاب•المدونون•لكثير•من•األخالقيات•مثل•الموضوعية•
والذوق•العام•والتوازن•بين•الحرية•والمسؤولية•واحترام•خصوصيات•األفراد•واتسم•األسلوب•
فتتقارب• بهم• خاصا• مجتمعا• المدونون• يشكل• حيث• والعامية• والتلقائية• بالعفوية• اللغوي•
وعي• تشكيل• وقدرتهم•علي• للمدونين• السياسي• الوعي• الدراسة• وأكدت• ورؤاهــم،• أفكارهم•
اآلخرين•وهو•ما•يمكن•اعتباره•بمثابة•مقدمات•او•إرهاصات•للثورات•العربية•بحكم•ان•عملية•
الشحن•المعنوي•التي•قام•بها•المدونون•قد•تبادلها•المتصفحون•عبر•الشبكات•االجتماعية•

المختلفة.

مها•صالح•:المدونات•المصرية•بين•الحرية•والمسؤولية•-•دراسة•تحليلية•علي•نماذج•من•المدونات•المصرية•السياسية• •)1(
مقدمة•الي•المؤتمر•الدولي•السنوي•الرابع•عشر•لكلية•االعالم•-•جامعة•القاهرة•بعنوان•االعالم•بين•الحرية•والمسؤولية،•

يوليو•2008.
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التعليق على الدراسات السابقة
في•إطار•الدراسات•السابقة•القليلة•يمكن•التأكيد•على•أن•أغلب•هذه•الدراسات•اتجهت•

إلى•التركيز•على•عدد•من•المحاور•منها•:•
الثورة•.•1 التأكيد•على•دور•الشبكات•االجتماعية•وخاصة•الفيسبوك•واليوتيوب•في•قيام•

المصرية•بعد•نجاحها•في•الحشد•السياسي•واإلعالمي.•
اتجهت•بعض•الدراسات•إلى•تحليل•مضمون•ما•قدمته•تلك•الشبكات،•وكذلك•هناك•.•2

دراسات•قليلة•تمت•على•الجمهور•سواء•العام•أو•المتخصص•حول•اآلثار•المعرفية•لتلك•
الشبكات•ولكن•لم•يتم•تناول•أخالقيات•تلك•الشبكات.

في•إطار•الدراسات•التي•تمت•استخدم•المنهج•المسحي•سواء•في•مسح•الرسالة•أو•.•3
مسح•الجمهور•وذلك•باستخدام•أدوات•تحليل•المضمون•واستمارة•االستبيان.•

ركزت•الدراسات•على•اآلثار•المعرفية•والوجدانية•لمحتوى•الشبكات•االجتماعية•ولكن•.•4
لم•يتم•التطرق•لتحليل•محتوي•تلك•الشبكات•من•الناحية•األخالقية.•

أغلب•الدراسات•ركزت•على•قياس•األثر•علي•الجمهور•دون•اللجوء•إلى•تحليل•محتوي•.•5
ما•تقدمه•تلك•الشبكات.

الكيفي•ولم•يستخدم•أسلوب•تحليل•.•6 وليس• الكمي• التحليل• التحليل•انصب•على• أغلب•
الخطاب.

االستفادة من الدراسات السابقة
استفاد•الباحث•من•الدراسات•السابقة•في•الجوانب•التالية•:•

وأهدافها•.•1 الرئيسي• أهميتها•وهدفها• وتحديد• البحثية•وصياغتها• المشكلة• أبعاد• فهم•
الفرعية•

صياغة•بعض•فروض•الدراسة•.•2
تحديد•اإلطار•النظري•الذى•سوف•تستخدمه•الدراسة•وهو•نموذج•الحوكمه•االعالمية.•.•3
صياغة•مقياس•االستخدام•األخالقي•للشبكات•االجتماعية•.•4
صياغة•أدوات•الدراسة.•.•5
الوصفي•.•6 بشقيه• المسحي• المنهج• على• االعتماد• من•خالل• الدراسة• منهجية• تحديد•

من• الفيسبوك• عبر• االجتماعية• الشبكات• قدمته• ما• دراســة• خــالل• من• والتحليلي•
مداخالت•وتعليقات•عقب•ثورة•25•يناير•وحتى•اآلن.

تفسير•نتائج•الدراسة•التحليلية•والميدانية•من•خالل•مقارنة•ما•توصل•إليه•الباحث•.•7
بنتائج•بعض•الدراسات•السابقة•ذات•العالقة.
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اإلطار النظري للدراسة))(
تنطلق•هذه•الدراسة•من•نموذج•الحوكمة•اإلعالمية•باعتبارها•نظام•متكامل•من•األنظمة•
ثمانية• والتميز•في•األداء•من•خالل•تطبيق• الجودة• لتحقيق• التي•تهدف• والقرارات• والقوانين•
مبادئ•أساسية•وهى•المشاركة•والموضوعية•والشفافية•واإليجابية•والتوافق•والمساواة•والكفاءة•
والفاعلية•والمسئولية•والمحاسبية•والرؤية•االستراتيجية،•وربما•كان•مفهوم•الحوكمة•اإلعالمية•
جديدا•على•العالم•العربي•ولكنه•معروف•في•دول•العالم•الغربي•وينظرون•إليه•باعتباره•حضارة•
إنسانية•ويعنى•عملية•اتخاذ•القرارات•وضمان•الطرق•المختلفة•لتنفيذها،•وقد•انطبق•على•كثير•
واألنظمة• المفاهيم• على• تطبيقه• بدأ• ثم• واالجتماعية،• واالقتصادية• السياسية• المفاهيم• من•

اإلعالمية•المختلفة.

شكل رقم )1( النموذج المقترح للحوكمة اإلعالمية بالتطبيق على الشبكات االجتماعية

ويمكن•شرح•اإلطار•النظري•كما•يلي•:•

أوال : متطلبات احلوكمة اإلعالمية الشبكية
تتطلب•الحوكمة•اإلعالمية•معرفة•اإلجابة•على•أربع•تساؤالت•هامة•تحدد•طبيعة•ودرجة•

االلتزام•األولية•بالحوكمة•اإلعالمية•عبر•الشبكة•االجتماعية•كما•يلي•:
وضوح•الهوية•أم•إنكارها•؟.•1
هوية•حقيقية•أم•منتحلة•؟.•2
نوع•الحساب•فردي•أم•مؤسسي•؟.•3
نوع•الحساب•رسمي•أم•غير•رسمي•؟.•4

(1) Yapkie Shange (2011), What is Good Governance, www.unescap.org/pold. 
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ومن•خالل•العالقات•التبادلية•يمكن•الوصول•إلى•الشكلين•التاليين•:

جدول رقم )1( نوع الهوية على الشبكة 
منكرةمعلنةالهوية
)2(•هوية•حقيقية•منكرة)1(•هوية•حقيقية•معلنةحقيقية
)4(•هوية•منتحلة•منكرة•يتم•كشفها)3(•هوية•منتحلة•معلنةمنتحلة

جدول رقم )2( نوع الحساب على الشبكة
غير•رسميرسميالحساب
)2(•حساب•فردي•غير•رسمي)1(•حساب•فردي•رسميفردي
)4(•حساب•مؤسسي•غير•رسمي•)3(•حساب•مؤسسي•رسميمؤسسي

وفيما•يلي•عرض•لمفهوم•كل•منها•:

البعد األول : وضوح أو إعالن اهلوية أم إخفاءها
تتطلب•الحوكمة•اإلعالمية•وضوح•الهوية•فهي•ضمان•لحق•المتلقي•في•المعرفة،•فالهوية•
أنها• كما• لصاحبها،• السياسي• الموقف• عن• النظر• بصرف• والنقاش• للحور• أساس• الواضحة•
إخفاء•هوياتهم•ألسباب• يتعمدون• الكثيرين• ان• الحال• واقع• ولكن• النية• قويا•على•حسن• دليال•
مختلفة•بل•أن•بعض•الدراسات•توصلت•إلى•أن•الكثير•من•الشباب•)المراهقين•والمراهقات(
انفسهم•في•محاولة• معلومات•غير•حقيقة•عن• وتقديم• الحقيقة• إخفاء•شخصياتهم• يتعمدون•
للعب•ادوار•مختلفة•بل•ان•خاصية•)إخفاء•الهوية(•أحيانا•تعد•الميزة•األساسية•او•الدافع•وراء•
استخدامهم•لإلنترنت)1(،•وبنفس•المنطق•يمكن•القياس•على•المجتمع•المصري•بدوافع•مختلفة•

منها•الخوف•من•المالحقة•األمنية•في•حالة•الكشف•عن•الهوية.

البعد الثاين : هوية حقيقية ام منتحلة؟
يلجأ•البعض•الي•إعالن•هويته•الحقيقية•وهم•اما•متصفحين•استخداماتهم•اجتماعية•في•
المقام•األول•او•مستخدمين•ناشطين•في•المجاالت•المختلفة•ولديهم•الشجاعة•األدبية•إلعالن•
او•منتحلة• البعض•األخر•إلعالن•هوية•غير•حقيقية• يلجأ• المقابل• مواقفهم•وتوجهاتهم،•وفي•
السم•معروف•بغرض•إلصاق•اإلساءة•التي•يصدرها•بصاحب•االسم•المنتحل•وكأنه•هو•من•يقوم•
بهذا•الفعل•أو•يقوم•بانتحال•اسم•وهمي•بغرض•التضليل•وإعاقة•الوصول•لصاحب•الحساب•وهو•
ما•يحدث•في•األغلب•األعم•من•الحاالت•التي•يتم•فيها•انتحال•هوية•شخص•اخر•فيما•يمكن•ان•

نسميه•التضليل،

(1) Kelly Mendoza: adolescent girls, chat rooms, and interpersonal authenticity, http://mediaeducationlab.
com/pdf/
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ومن•حاصل•البعدين•األول•والثاني•يظهر•لدينا•ما•يلي•:
• هواية•واضحة•حقيقيةأ.
هوية•واضحة•منتحلة•ب.•
هوية•مخفية•لشخصية•حقيقيةت.•
هوية•مخفية•لشخصية•منتحلةث.•

ويمكن•القول•ان•االفتراض•العام•ان•اصحاب•الحسابات•ذات•الهوية•الحقيقة•المعلنة•اكثر•
التزاما•بالقيم•واألخالقيات•يليهم•أصحاب•الحسابات•ذات•الهوية•المخفية•لشخصية•حقيقية•

ثم•اصحاب•الحسابات•ذات•الهويات•المنتحلة•سواء•كانت•لشخصيات•واضحة•او•مخفية

البعد الثالث : نوع احلساب على الشبكة فردي أم مؤسسي
ويكون• فقط• بشخصه• الفرد• يمثل• والذي• األشخاص• الفردي•حساب• بالحساب• ويقصد•
او• المؤسسي•فيقصد•به•حساب•الجماعات• أما•الحساب• الفرد•مسئوال•عنه•مسؤولية•كاملة،•
صفة• لها• كان• -ســواء• محددة• وقيم• واهتمامات• وتوجهات• اتجاهات• تتشارك• التي• الكيانات•
الرسمي• التي•يضمها•ومتحدثها• الجماعة• المؤسسي•قيم• الحساب• أم•ال-•ويظهر•في• قانونية•
واهم•أفكارها•ورسالتها،•والجدير•بالذكر•ان•مسألة•تكوين•الحسابات•المؤسسية•صارت•عملية•
بسيطو•وسهلة•بالنظر•الي•الدور•الكبير•للشبكات•االجتماعية•في•الحشد•وتكوين•التحالفات•عبر•
الدعوات•االلكترونية•وخاصة•في•حالة•جودة•ودقة•تنظيمها•عبر•خاليا•نشطة•تستطيع•استقطاب•

الدعم•والتأييد•االلكتروني•بسرعة•فائقة.

البعد الرابع : نوع احلساب على الشبكة رمسي أم غري رمسي
والمقصود•بالحساب•الرسمي•ذلك•الحساب•الذي•يمثل•فرد•او•مجموعة•لها•صفة•رسمية•
او•قانونية•فمثال•حسابات•الدكتور•البرادعي•رغم•انها•فردية•اال•انها•ايضا•في•الوقت•نفسه•لها•
صفة•رسمية•بحكم•قيمته•ومكانته•بصرف•النظر•عن•اتفاقنا•او•اختالفنا•معه،•اما•الحساب•
غير•الرسمي•فهي•تلك•الحسابات•التي•يكونها•افراد•او•جماعات•لدعم•او•تأييد•او•اسقاط•او•

االعتراض•علي•شخص•او•قانون•او•سياسيات.

ومن•حاصل•البعدين•الثالث•والرابع•يظهر•لدينا•ما•يلي•:
• حساب فردي رسمي :•وذلك•لشخصيات•ورموز•معينة•سواء•بحكم•الخبرة•او•مجال•أ.

العمل•او•التأثير•السياسي•والديني•واالجتماعي•ولكنها•تبقي•تمثل•شخصه.
فــردي غير رسمي :•مثل•اغلب•حسابات•االفــراد•وال•يعني•انه•غير•رسمي•ب.• حساب 

انه•ليس•له•قيمة•او•ال•يمثله•وانما•يمكن•القول•انه•حساب•رجل•الشارع•او•المواطن•
العادي.
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لها•توجهات•ت.• او•مجموعة•معلنة• يمثل•جماعة• :•وهو•حساب• حساب مؤسسي رسمي 
جماعة• حساب• مثال• للقانون• طبقا• رسمية• او• قانونية• صفة• ولها• محددة• واهــداف•

االخوان•المسلمين.
حساب مؤسسي غير رسمي : وهو•حساب•يمثل•جماعة•او•مجموعة•معلنة•لها•توجهات•ث.•

واهداف•محددة•مثال•لكن•ليس•لها•صفر•قانونية•او•رسمية•مثل•حساب•حركتي•تمرد•
او•تجرد.

ويمكن•القول•ان•االفتراض•العام•ان•اصحاب•الحسابات•الرسمية•سواء•كانت•فردية•ام•
مؤسسية•اكثر•التزاما•بالقيم•واالخالقيات•من•أصحاب•الحسابات•غير•الرسمية•سواء•كانت•

فردية•ام•مؤسسية.

ثانيا : أسس احلوكمة اإلعالمية
عبارة•عن•مجموعة•من•السمات•أ•والخصائص•الحاكمة•ألي•نظام•إعالمي–•تقليدي•او•
الكتروني•-•وتنطلق•من•مبدأ•أساسي•وهو•احترام•حق•المتلقي•في•المعرفة•المنهجية•القائمة•
على•ضمان•حق•وصول•المستخدم•لوسائل•اإلعالم•االجتماعية•أو•مشاركته•فيها•بشكل•متساوي•
والتعبير•عن•آرائه•بشكل•يتسم•باإليجابية•والشفافية•والموضوعية•وصواًل•إلى•التوافق،•وهذا•ما•
يعكس•كفاءة•وفاعلية•النظام•اإلعالمي•للشبكة•ووجود•رؤية•استراتيجية•لها،•وبالنظر•للمتغيرات•
السابقة•نجد•أن•هناك•عناصر•سابقة•على•المحتوى•مثل•حق•الوصول•والقيام•بعمليات•تحفيز•
الجمهور•من•أجل•المشاركة•بإيجابية،•أما•على•مستوى•المحتوى•فالحوكمة•تتطلب•الموضوعية•
والشفافية•والمساواة•أو•التوازن•في•عرض•اآلراء•ووجهات•النظر•وصواًل•للتوافق،•وإذا•ما•تحقق•
ذلك•يمكننا•أن•نصف•النظام•اإلعالمي•الشبكي•بالكفاءة•والفاعلية•وأن•لديه•رؤية•إستراتيجية.•
ويمكن•شرح•أسس•حوكمة•الوسيلة•اإلعالمية-•ومن•بينها•الشبكات•االجتماعية•-•كما•يلي)1(•:•

أ- أسس احلوكمة السابقة على عرض املحتوى 
1. ضمان حق الوصول والمشاركة

وهو•الحق•الطبيعي•الذي•ينبغي•على•وسائل•اإلعالم•أن•تؤمنه•وهو•إتاحة•فرصة•عادلة•
فيما• األمريكي• النظام• المبادئ•األساسية•في• أنه•أحد• لوسائل•اإلعالم•كما• الجمهور• لوصول•
يعرف•جيدًا•بمبدأ•العدالة•Fairness Doctrine•وهذا•المبدأ•البد•أن•يضمن•وصول•ومشاركة•
األفراد•العاديين•واألٌقليات•والمجموعات•المختلفة•بما•يعزز•عملية•الديمقراطية•ويدعم•التماسك•
االجتماعي•والسياسي•والثقافي،•وهنا•يمكن•أن•نطلق•على•وسائل•اإلعالم•أنها•تدعم•المشاركة•

(1) Michael Glowacki (2010), New Public + New Media = New Governance, The Council of Europe’s 
Approach to Governance in Europe Public Service media, Paper presented to the AD Moc Advisory 
Group on Public Service Media Governance (Strasbourg, 27-2 May 2010), P.6 
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العامة،•وهذا•بالفعل•ما•قامت•به•الشبكات•االجتماعية•من•تسهيل•للوصول•والمشاركة•بشكل•
يدعم•حرية•الراي•والتعبير•ويساهم•في•تحقيق•ديمقراطية•االتصال.

•وفى•دراسة•قامت•بها•لجنة•البى•بى•سى•على•أسباب•حدوث•فجوة•المشاركة•تبين•أن•
معنى• أن• كما• المحلية• بالمجتمعات• اإلعالم• وسائل• اهتمام• عدم• منها• متعددة• عوامل• هناك•
ومفهوم•المشاركة•المجتمعية•غير•واضح•في•أذهان•اإلعالميين•أنفسهم•وهذا•ربما•يعود•في•حد•

ذاته•لنقص•البحوث•عن•طبيعة•ومستوى•مشاركة•الجمهور•بفئاته•المختلفة)1(.

ويمكن•أن•يضاف•لذلك•في•مصر•عدم•قناعة•اإلعالميين•والقائمين•باالتصال•بجدوى•
مشاركة•السواد•األعظم•من•الجمهور•واالكتفاء•بمشاركة•فئة•محددة•تتجول•بين•القنوات•لقناعة•
القائمين•باالتصال•بقدرتهم•على•الحور•والسهولة•النسبية•التي•يستطيع•بها•المعدون•الوصول•
لهذه•الفئات•فيما•يعرف•جيدًا•بالجري•وراء•الفائز•Chase The Winner•أي•الذهاب•للضيف•
الذي•يضمن•القائم•باالتصال•أنه•سيؤدى•لنجاح•البرنامج•بعكس•الشبكات•االجتماعية•التي•تمنح•
فرصة•المشاركة•الالمحدودة•بالكيفية•التي•يرغبها•الفرد•وفي•الوقت•الذي•يراه•وبالمساحة•او•
الوقت•الذي•يحدده•وبالمادة•التي•يريد•توصيلها•ودون•قيود•او•حدود•وسواء•كانت•أخالقية•ام•ال،•
كما•تمنحه•حق•الحذف•واالضافة•والتعديل•والتصويت•حسبما•وكيفما•يريد•في•مرونة•ال•نهائية.

2. اإليجابية
وهو•ما•يعنى•تحفيز•الجمهور•ليس•فقط•للمشاركة•وإنما•أن•تكون•هذه•المشاركة•إيجابية•
وتساهم•في•صنع•القرار•وتعظيم•االستفادة•من•الوسائل•اإلعالمية•الجديدة•التي•أتاحتها•الثورة•
التكنولوجية•مثل•المواقع•اإلليكترونية•وصفحاتها•والمنتديات•والشبكات•االجتماعية•وإبداء•الرأي•
في•الموضوعات•المختلفة•المطروحة•سواء•االعجاب•او•االضافة•او•التعليق،•واقترحت•بعض•
االجتماعية• للشبكات• الوصول• تتيح• التي• الذكية• الهواتف• تكنولوجيا• االستفادة•من• الدراسات•
في•أي•وقت•وأي•مكان•واستغاللها•في•التصويت•للقضايا•على•المستوى•المحلى•بل•والدولي)2(.•
وخاصة• وقت• اي• في• استخدامها• وإمكانية• االنترنت• باقات• في• االشتراك• مع•سهولة• وخاصة•

الباقات•التي•تتيح•الوصول•للشبكات•االجتماعية.

ب - احلوكمة املصاحبة للمحتوى
وتتضمن•العناصر•التالية•:•

(1) Kathy Lines (2009), Governance and the Media: a Survey of Public Opinion, A report prepared for BBC 
world Service Trust (The Fuse Group), April 2009 p.6.

(2) Jan. Wanderson, (2006), Governance, Next Phase of Information Revolution, George Town University 
Center for Contemporary Arab Studies, May 17, 2006, p.5 
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1. الموضوعية 
للوصول• مــحــاوالت• أنها• إال• تمامًا• موضوعي• شــيء• يوجد• ال• أنــه• البديهي• تسليمنا• مع•
للموضوعية،•فالهدف•هنا•أن•نحاول•قدر•اإلمكان•بذل•كل•المحاوالت•للوصول•إلى•الموضوعية،•
وهى•تجرد•المستخدم•-وخاصة•أصحاب•الحسابات•الرسمية-•عن•آية•ضغوط•وعرض•الحقائق•
أو•وجهات•النظر•بحيادية•قدر•اإلمكان•والفصل•بين•شخصه•ومنصبه،•وقد•أكد•تقرير•لألمم•
تشريعية• أطر• من•خالل• القانون• وسيادة• الموضوعية• عنصر• تحقيق• أهمية• على• المتحدة)1(•
وتنظيمية•تضمن•الحياد•والموضوعية•باعتبارها•حقًا•أصياًل•من•جانب•ومتطلبًا•أساسيًا•لتحقيق•
على• األمر• هذا• تحقيق• فان• العملي• الواقع• في• ولكن• آخر،• جانب• من• اإلنسان• حقوق• أبسط•

الشبكات•االجتماعية•أمرا•صعب•المنال.

2. الشفافية
وتعنى•التدفق•الحر•للمعلومات•واآلراء•وعرض•الحقائق•كاملة•)غير•منقوصة•أو•مشوهة(،•
وغنى•عن•البيان•افتقاد•النظام•المصري•للشفافية•سواء•في•مكونها•السياسي•أو•االقتصادي•أو•
اإلعالمي•وهو•ما•يظهر•واضحًا•في•أحداث•الثورة•وما•أعقبها•من•أحداث•افتقدت•ليس•فقط•
الجمهور•في•معرفة•صادقة،•وقد• والمهنية•وهى•حق• اإلنسانية• القواعد• بل•ألبسط• للشفافية•
انعكس•ذلك•على•مستخدمي•الشبكات•االجتماعية•وخاصة•في•ظل•أجواء•مشحونة•باالستقطاب•

والتحزب•واالحتراب•واالنقسام•الديني•والسياسي•واالجتماعي.

3. المساواة والتوازن
وهو•معنى•يقترب•من•حق•الوصول•إال•أنه•يضمن•المساواة•والتوازن•سواء•بين•الحركات•
المختلفة•بصرف•النظر•عن•مستواها•التعليمي•أو•الثقافي•أو•الجغرافي•أو•النوع•أو•الدخل•أو•
موقف• تقييم• وعند• األخــرى،• العوامل• من• وغيرها• الحزبي،• أو• السياسي• االتجاه• أو• المهنة•
اإلعالم•المصري•الرسمي•في•أحداث•الثورة•وما•أعقبتها•نجد•أنه•لم•يقم•فقط•بإحداث•حالة•
من•عدم•التوازن•أو•المساواة•أو•حتى•تجاهل•الغالبية•العظمى•من•أجل•البعض•بل•أنه•قام•عمدا•
بتزييف•وعى•الكل•سواء•في•أحداث•الثورة•أو•ما•سبقها•أو•ما•لحقها•مما•يبرر•لجوء•المصريين•
للشبكات•االجتماعية•كرد•فعل•للتعبير•عما•يريدون•وكيفما•يريدون،•والتوازن•يشير•إلى•التوازن•

سواء•بين•الجماعات•المختلفة•أو•المضامين•المختلفة•

4. التوافق
يستطيع• لم• إن• العامة• الغالبية• يمثل• توافقي• اتجاه• أو• رأى• إلى• الوصول• محاولة• وتعنى•
أن•يكون•اإلجماع•العام•في•محاولة•لمساعدة•الجمهور•على•فهم•ما•يحدث•وتمكينه•من•اتخاذ•

(1) Adel, M. Abdellatif, (2003), Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic 
Development, A Report presented to Global Forum 111
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موقف•بداًل•من•أن•تكون•البرامج•مجرد•إثارة•كالمية•قائمة•على•التشهير•وإعطاء•إحصائيات•
وأرقام•مغلوطة•وبأسلوب•غير•علمي•مما•يفسد•وعى•ومعرفة•الجمهور•بداًل•من•أين•يقوم•ببنائها،•
فالجمهور•يتعرض•لبرامج•الرأي•بهدف•مساعدته•على•الوصول•لحقيقة•أو•رأى•أو•خالصة•علمية•
منهجية•وما•يحدث•اآلن•في•أغلب•القنوات•هو•العكس،•فالبرامج•والقنوات•تزيد•من•حيرة•وربكة•
الجمهور•وتساهم•في•تشويش•فكره•وتجهيل•معلوماته،•وهنا•ينفر•منها•الجمهور•الى•الشبكات•
االجتماعية،•وتلعب•نظرية•االتساق•والتنافر•المعرفي•دورا•هاما•في•اختيار•الجمهور•للشكات•

والجماعات•التي•يريد•االنضمام•اليها•حتى•يشعر•بالراحة•نحو•قراره.

أن• أهمية• إلى• الدولي• البنك• مع• بالتعاون• هارفارد• جامعة• من• تقرير•صادر• نادى• وقد•
تمارس•وسائل•اإلعالم•دورها•كرقيب•على•مدى•تحقيق•مصالح•المجتمع،•وبالطبع•فإن•هذا•
التجاري•حيث•أن•مراقبة• النظام• أو• الحكومي• النظام• الدور•غير•مرحب•به•سواء•من•جانب•
وسائل•اإلعالم•ألداء•الحكومة•سيواجه•بالعديد•من•العقبات•مما•يمنعها•من•تحقيق•التوافق•الذي•
يتوقعه•الجمهور)1(الذي•يظل•واقعا•بين•مطرقة•اإلعالم•التقليدي•وسندان•الشبكات•االجتماعية.

ج - احلوكمة الالحقة للمحتوى
وتتضمن•:•

1. المسئولية والمحاسبية
أمام• بمهامها• القيام• على• واألدبية• واألخالقية• القانونية• اإلعــالم• وسائل• قــدرة• وتعنى•
الجمهور•وخاصة•عند•اتخاذها•قرارات•بنشر•أو•إذاعة•أو•حجب•معلومات•معينة•او•استضافة•أو•
استبعاد•مصادر•معينة•وغيرها•من•الجوانب•التي•تفرض•على•وسائل•اإلعالم•القيام•بمهامها.

وبالنظر•إلى•الشبكات•االجتماعية•نجد•أن•األمر•معقد•جدا•ليس•فقط•الختالف•المعنى•
النسبي•لألخالقيات•من•فرد•ومجتمع•ألخر•بل•للصعوبة•العملية•في•تطبيق•قوانين•المخالفة•
إمكانية• ظل• في• وخاصة• األخالقية• المواثيق• سوى• نملك• فال• وبالتالي• والقانونية،• األخالقية•
أسماء• انتحال• أو• الهوية• إخفاء• وإمكانية• القانونية• المالحقة• وصعوبة• نشره• تم• مما• التهرب•

وحسابات•الغير.

2. الكفاءة والفاعلية
وهى•بمثابة•الحكم•النهائي•الذي•يمكن•أن•يصدر•على•الوسيلة•والنظام•اإلعالمي•إذا•ما•
أخذ•في•اعتباره•الجوانب•السابقة•وتشير•الكفاءة•إلى•الجانب•الكمي•لألنشطة•التي•تقوم•بها•
الوسيلة•أو•النظام•اإلعالمي•بينما•تشير•الفاعلية•إلى•الجانب•الكيفي•في•مدى•تحقيق•أهداف•
الوسيلة•أو•أهداف•النظام•اإلعالمي•نفسه.•وبالطبع•يمكن•القول•أن•النظام•اإلعالمي•المصري•

(1) Sheila, S. Coramel (2008), The Role of the News Media in the Governance Reform Agenda, Harvard-
World Bank Workshop, 29 – 31 May, 2008, Ppaer 3.1, P.2. 
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الرسمي•أو•الحكومي•افتقد•لكال•الجانبين•مما•أفقد•الجمهور•الثقة•في•إمكانية•االعتماد•على•
هذا•النظام•ودفعه•للتحول•للوسائل•الجديدة•سواء•المدونات•او•الشبكات•االجتماعية•بعد•سنوات•

من•الكبت•النفسي•والسياسي•واالجتماعي•واإلعالمي•

3. الرؤية االستراتيجية:
التي•يرغبون• والمكانة• للمكان• والقائمين•عليها• الوسيلة• وتعنى•وجود•تصور•واضح•لدى•
في•أن•تحتلها•الوسيلة•في•المستقبل،•وغنى•عن•البيان•أن•غياب•العناصر•السابقة•للحوكمة•
مختلف• مع• تفاعله• في• سواء• االستراتيجية• الرؤية• إلى• افتقد• قد• النظام• أن• تعنى• اإلعالمية•
القضايا•والموضوعات•أو•حتى•في•قدرته•على•إرشاد•وتوجيه•اهتمامات•الجمهور،•ومن•العناصر•
قواعد• ألبسط• يفتقد• حكوميًا• إعالميًا• نظامًا• عاصرنا• قد• أننا• نستنتج• أن• نستطيع• السابقة•
الحوكمة•اإلعالمية،•وذلك•على•مستوى•الفضائيات•سواء•كانت•حكومية•أو•خاصة،•األمر•الذي•
يفرض•على•مستخدمي•الشبكات•االجتماعية•اال•يتعاملوا•بنفس•المعايير•السابقة•وان•يحاولوا•
استغالل•الفرصة•التي•سنحت•أمامهم•بتوفير•منبر•حر•لتداول•االفكار•والمعلومات•واآلراء•بعيدا•

عن•مشكالت•التعصب•والتحزب•واالستقطاب.

ثالثا مناطق احلوكمة اإلعالمية الشبكية
تكشف•النظرة•التحليلية•لمحتوى•الشبكات•االجتماعية•عن•وجود•مقياس•يمتد•عبر•تسع•

نقاط•من•االفضل•لألسوأ،•وقد•بني•هذا•المقياس•على•عدة•مؤشرات•منها•:
طبيعة•المحتوي•المقدم•معلومات•أم•أراء•ووجهات•نظر•.•1
مستوى•المعلومات•المقدمة•من•حيث•الصحة•والصدق•والدقة•.•2
مستوى•اآلراء•المقدمة•وهل•تمثل•اختالفا•أو•خالفا•.•3
درجة•حدة•الخالف•حال•وجوده•.•4
إستراتيجية•عرض•المحتوي•هجومي•أم•دفاعي•أم•محايد•.•5
طبيعة•األلفاظ•المستخدمة•ومدي•تكرارها•.•6
محور•تركيز•الحديث•أشخاص•او•أفكار•او•سياسيات•ام•كيانات•ام•الجميع•.•7
درجة•قبول•وتقبل•او•رفض•وإنكار•األخر•.•8
الوسائل•واألساليب•المستخدمة•في•الهجوم•على•االخر•.•9

ومن•خالل•بناء•مقياس•تجميعي•أمكن•التمييز•بين•أربع•مناطق•وثماني•مراحل•كما•يلي•:•
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شكل رقم )2( مناطق االلتزام األخالقي في الشبكات االجتماعية
المنطقةالممقوتةالمنطقةالمرفوضةالمنطقةالحذرةالمنطقةالمقبولة

المستوى•
االول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

المستوى
الرابع

المستوى
الخامس

المستوى
السادس

المستوى
السابع

المستوى
الثامن

االختالف
الخالف•
الضمني

الخالف•
الظاهر

الهجوم•
دون•تجاوز

التحريض
اإلساءة•
بالتشهير

رفض•
وإنكار•
األخر

استباحة•
األخر

أوال : املنطقة األوىل : املنطقة املقبولة
ويمكن•ان•نطلق•عليها•المنطقة•المقبولة•أو•اآلمنة•وهي•منطقة•تسمح•بوجود•تداول•وتبادل•
لألفكار•والمعلومات•وتسنح•بقدر•كبير•من•االختالف•الذي•قد•يتطور•ليصل•الي•مرحلة•الخالف•
الضمني،•وهذه•المرحلة•صحية•ووجودها•يدل•على•درجة•من•درجات•الوعي•بالموقف•واألحداث•

واألشخاص•ويعكس•ايجابية•في•التفكير•والتصرفات.

ثانيا : املنطقة الثانية : املنطقة احلذرة
في• األفــراد• نجح• فإذا• وفاصل• محورية• ألنها• واأللغام• بالمخاطر• محفوفة• منطقة• وتعد•
تجاوزها•يمكن•ان•يرتدوا•الي•المرحلة•األولي•المقبولة•او•اآلمنة،•واذا•لم•ينجحوا•في•ذلك•فقد•

تدفع•بهم•إلى•المنطقة•المرفوضة•ويمكن•ان•نطلق•علها•المنطقة•الصفراء.

ثالثا : املنطقة املرفوضة 
وهي•منطقة•وعرة•وصعبة•جدا•الن•هدفها•االساسي•النيل•من•االخر،•وفي•الغالب•الدخول•
هذه• يسود• الغالب• في• ألنه• الخالف• هاوية• الى• لالنزالق• تمهيدا• يكون• قد• المنطقة• تلك• في•
المنطقة•الحقد•والغضب•والكراهية•لألخر•بوجه•عام،•ويمكن•ان•نطلق•علها•المنطقة•الحمراء.

رابعا: املنطقة املمقوتة
وهي•أسوأ•المناطق•ألنها•منطقة•سوداء•يسودها•كل•األساليب•وتعتمد•مبدأ•الغاية•تبرر•
اي• استخدام• تتورع•عن• وال• المحظورات• تبيح• الضرورات• ان• بطريقة•خاطئة• وتفسر• الوسيلة•
اسلوب•مهما•كانت•ال•أخالقيته•لتدمير•األخر•وإقصائه،•ولألسف•فان•الوصول•الى•هذه•المرحلة•
يعني•استحالة•الرجوع•عنها•الن•الفرد•في•تلك•المرحلة•ال•يرى•اال•نفسه•ومصالحه•وتوجهاته•او•

توجهات•الجماعة•او•الفريق•الذي•يمثله•وهي•تمثل•اسوأ•مراحل•االنحدار•األخالقي.
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مقياس احلوكمة االعالمية الشبكية
من•المناطق•االربع•يمكن•ان•نرصد•ثماني•مستويات•في•مقياس•طبيعة•ومدى•االلتزام•

بالحوكمة•االعالمية•كما•يلي•:
االختالف :•االختالف•يقصد•به•وجود•اراء•وتوجهات•ووجهات•نظر•مختلفة•على•الوسائل•
والمصالح• والتوجهات• ــرؤى• وال األهــداف• اختالف• لمرحلة• يصل• الخالف• بينما• واألساليب•

واالهتمامات.
السياقي•إلسهامات• التحليل• نالحظه•من•خالل• ان• يمكن• ما• وهو• •: الضمني  الخالف 
األفراد•والجماعات•عبر•الشبكة•دون•ان•يظهر•في•كلمات•او•مفردات•وجمل•واضحة•ومعلنة•عن•

هذا•الخالف.
الخالف الظاهر :•وهي•مرحلة•يعلن•فيها•األفراد•والجماعات•عن•خالفهم•او•خصومتهم•
ويكون•لكل•منهم•توجهات•مختلفة•لكن•يظل•هناك•نوعا•من•االحترام•في•إطار•قبول•األخر•او•

بمعني•أدق•قبول•وجهة•نظره•ومناقشتها•ورفضها.
ومعلومات• أفكار• على• الهجوم• فيها• كل•طرف• يبدأ• وهي•مرحلة•  : تجاوز  دون  الهجوم 
وتوجهات•األخر•دون•أن•يمس•شخصه•فمثال•يمك•أن•نهاجم•سياسيات•الحزب•الوطني•وسياسات•
مبارك•او•سياسات•محمد•مرسي•دون•ان•نتطرق•لشخصه•او•بيته•او•أسرته•او•حياته•الخاصة•

اال•اذا•كان•لها•عالقة•بعمله•العام.
التحريض :•وهو•استخدام•أسلوب•الحث•واإلثارة•والتحريك•لدفع•الفرد•او•الجماعة•التخاذ•
والمبالغة،• والتضخيم• والتكثيف• الحشد• استراتيجيات• على• باالعتماد• معين• سلوك• أو• توجه•
ونظرا•لخطورة•التحريض•فقد•ساوت•بعض•القوانين•بين•عقاب•المحرض•والفاعل•في•عددا•
من•الجرائم•استنادا•على•ان•المحرض•فاعل•معنوي•وانه•لوال•تحريضه•كان•من•الممكن•أال•
تقع•الجريمة،•وقد•ساد•أسلوب•التحريض•في•مصر•في•السنوات•التي•أعقبت•الثورة•سواء•كان•

بحوافز•مادية•او•معنوية•في•ظل•نظام•التحزب•واالستقطاب•على•اختالف•مستوياته.
بالتجريح• الهجوم• سياسة• اعتماد• والجماعات• األفــراد• يبدأ• وهنا• •: بالتشهير  اإلســاءة 
والتشهير•واالحتقار•بهدف•النيل•من•األخر•وإسقاطه•وإقصائه•من•الحياة•والخارطة•السياسية•
بوجه•عام،•ورغم•أن•تلك•المرحلة•صعبة•جدا•لكن•وهدفها•تدميري•اال•اننا•ما•نزال•نلحظ•وجود•

اطراف•متصارعة•تموج•بها•الحياة•السياسية.
رفض وإنكار اآلخر :•تختلف•تلك•المرحلة•عن•سابقتها•في•انها•ترفض•وتنكر•وجود•اآلخر•
سواء•من•تلقاء•نفسها•او•باالستناد•الى•قرارات•وقوانين•تحظر•جماعات•او•كيانات•معينة•وال•
يوجد•هنا•اي•ملمح•يشير•إلمكانية•التراجع•بل•على•العكس•االمر•مرشح•للهبوط•ألخر•مستوي•

في•ذلك•المقياس.
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استباحة األخر :•وهي•أسوأ•مرحلة•ال•نها•تمثل•قاع•الهبوط•والتدني•االخالقي•حيث•يصل•
او•حتى• او•اسرته• او•عرضه• ناله• الى•مرحلة•استباحة•االخر•سواء• الهجوم•واالنكار•والرفض•
حياته•واهدار•دمه•ويتجاوز•الخالف•والصراع•كل•المراحل•السابقة•ليصل•الى•هاوية•السقوط•
األخالقي•،ويمكن•القول•انه•بدءا•من•المستوي•السادس•ينقسم•االفراد•ما•بين•االستمرار•في•
الهجوم•والحرب•المشروعة•–•من•وجهة•نظرهم•–•او•االنزواء•واالنسحاب•من•الحياة•السياسية•

واالجتماعية•بعد•فقدان•الثقة•والمصداقية•في•المناخ•السياسي•واالجتماعي•بوجه•عام.

رابعا: كيفية تطبيق النموذج على الدراسة
االداء• ومستوي• طبيعة• تحليل• خالل• من• الدراسة• على• النموذج• بتطبيق• الباحث• قام•
االخالقي•على•الشبكات•االجتماعية،•واختبار•المقياس•الذي•قام•بإعداده•وتطبيقه•عبر•االنواع•
المختلفة•من•الحسابات•الفردية•والمؤسسية•الرسمية•وغير•الرسمية•وسواء•كان•هناك•وضوح•
المصري• الجمهور• اتجاهات• قياس• تم• ثم• منتحلة• ام• حقيقية• كانت• وســواء• للهوية• اخفاء• او•
نحو•اختبار•طبيعة•ومدى•استخدامه•وثقته•في•للشبكات•االجتماعية•خاصة•وانها•طبقت•على•
الجمهور•المصري•بالدوحة•حيث•كان•ذلك•الجمهور•بعيدا•عن•ميدان•الثورة•المصرية•وما•أعقبها•
والشبكات• التقليدية• الوسائل• بلده•من•خالل• متابعته•مرتفعة•لقضايا• تكون• ان• الطبيعي• ومن•
االجتماعية•مما•سمح•له•بالمشاركة•النشطة•الفاعلة•في•الشبكات•االجتماعية•واستطاع•الجمهور•
الصحفي• المواطن• بظاهرة• يعرف• فيما• بنفسه• وينشر•رسائل• أن•يصمم• أفــراده-• بعض• -او•

بمفهومه•الشامل•)1(.

نوع الدراسة
واقع•ما•قدمته• التي•تسعى•لرصد•وتوصيف• الوصفية• الدراسات• الدراسة•من• تعد•هذه•
شبكة•الفيسبوك•من•إضافات•وتعليقات•خالل•الفترة•من•30•يونيو•2012•وحتى•حتى•نهاية•يونيو•

2014•حيث•شهدت•البالد•في•تلك•المرحلة•:
تولي•الرئيس•محمد•مرسي•بعد•انتخابات•رئاسية•.•1
إعالن•المجلس•العسكري•خارطة•الطريق•وتولي•الرئيس•عدلي•منصور•.•2
تنصيب•الرئيس•السيسي•بعد•انتخابات•رئاسية•ثانية•.•3

كما•تقوم•الدراسة•بقياس•اتجاهات•الجمهور•المصري•من•متصفحي•الشبكات•االجتماعية•
األكثر• الشبكة• تعد• انها• حيث• خاصة• بــوك• الفيس• وشبكة• عامة• االجتماعية• الشبكات• نحو•

استخداما•في•مصر.

(1) Hamilton, James,2000, Alternative Media: Conceptual Difficulties Critical Possibilities. Journal of 
Communication Inquiry, 24, pp. 357 – 378. 
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منهج الدراسة
اعتمدت•الدراسة•على•كل•من•:•

أوال : المنهج المسحي : وفى•إطاره•تم•مسح•الرسالة•اإلعالمية•المقدمة•عبر•الحسابات•
التالية•:
الحساب•الرسمي•لجماعة•اإلخوان•المسلمين•.•1
الحساب•الرسمي•لحركة•تمرد.•2
الحساب•الرسمي•لدعم•المشير•السيسي.•3
الحساب•الرسمي•لدعم•حمدين•صباحي•.•4

كما•تم•مسح•عينة•من•الجمهور•المصري•لقياس•اتجاهاتهم•نحو•طبيعة•ومدى•االلتزام•
االخالقي•عبر•الفيسبوك.

ثانيا : المنهج المقارن :•وذلك•من•خالل•:
إجراء•مقارنات•بين•االستخدام•األخالقي•عبر•الحسابات•المختلفة•)المؤسسية•وغير•.•1

المؤسسية(
قياس•اتجاهات•الجماهير•نحو•الشبكات•المختلفة•ومن•بينها•شبكة•الفيسبوك..•2

فروض الدراسة
ويمكن•تقسيمها•كما•يلي•:•

أوال : فروض الدراسة التحليلية
ال•توجد•فروق•معنوية•من•حيث•االلتزام•األخالقي•بين•الحسابات•التي•تمثل•التيارات•.•1

السياسية•واالجتماعية•المختلفة.
هناك•فروق•معنوية•ذات•داللة•في•االلتزام•األخالقي•للشبكات•االجتماعية•حسب•نوع•.•2

الحساب•)لصالح•الفردي•مقابل•المؤسسي(.
هناك•فروق•معنوية•ذات•داللة•في•االلتزام•األخالقي•للشبكات•االجتماعية•حسب•نوع•.•3

الحساب•)لصالح•غير•الرسمي•مقابل•الرسمي(.

ثانيا : فروض الدراسة الميدانية
العينة•.•1 أفراد• بين• االجتماعية• الشبكات• استخدام• معدالت• في• جوهرية• فروق• هناك•

ترجع•للنوع•والسن•والتعليم.
كلما•زاد•مستوي•االهتمام•السياسي•زاد•معدل•استخدام•الشبكات•االجتماعية.•2
ال•توجد•فروق•معنوية•للنوع•والسن•والتعليم•في•اتجاهات•أفراد•العينة•نحو•االلتزام•.•3

األخالقي•للشبكات•االجتماعية•
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الشبكات•.•4 استخدام• معدل• بين• إحصائية• داللة• ذات• ايجابية• ارتباطيه• هناك•عالقة•
االجتماعية•واتجاه•الجمهور•المصري•نحو•االلتزام•األخالقي•لتلك•الشبكات.•

هناك•عالقة•ارتباطيه•طردية•ذات•داللة•إحصائية•بين•تدني•مستوي•االلتزام•األخالقي•.•5
عبر•الشبكات•االجتماعية•وانصراف•الجمهور•عن•استخدام•تلك•الشبكات.

عينة الدراسة
وتشمل•:

تم•االعتماد•على•عينة•عشوائية•باستخدام•األسبوع•  : التحليلية  الدراسة  : عينة  أوال 
الصناعي•ألربع•حسابات•رئيسية•تمثل•أوجه•متعددة•ألبعاد•الدراسة•في•الفترة•من•30•يونيو•
وذلك• المسلمين• اإلخــوان• لجماعة• الرسمي• الحساب• يونيو•2014وهــي•:• نهاية• وحتي• •2012
مقابل•الحساب•الرسمي•لحركة•تمرد•باعتبار•ان•الحسابين•يمثالن•طرفي•نقيض•وباعتبار•ان•
الحساب•األول•قد•اعتمد•على•السلطة•الرسمية•وشرعية•الصندوق•مقابل•الحساب•الثاني•الذي•
اعتمد•على•السلطة•والشرعية•الفعلية•للشعب•بصرف•النظر•عن•صحة•الروايات•حول•إجمالي•
التوقيعات•التي•تم•جمعها•إلسقاط•الرئيس•وبصرف•النظر•كذلك•عن•قانونية•او•شرعية•تلك•
الحركة•حيث•تتعامل•الدراسة•مع•كيانات•قائمة•وإحداث•وقعت•وال•تقيم•أخالقياتها•او•قانونيتها•
او•حتي•شرعيتها،•كما•اعتمدت•الدراسة•علي•تحليل•الحساب•الرسمي•لدعم•المشير•السيسي•
مقابل•الحساب•الرسمي•لدعم•حمدين•صباحي•باعتبارهما•قوتين•متنافستين•بصرف•النظر•
عن•طبيعة•وحجم•القوة•النسبية•لكل•منهما،•وقد•بلغ•حجم•العينة•108•أسبوع•بإجمالي•شكلت•
وبدأ• تعليق،• و16524• رئيسي(• منشور• او• بوست• او• )اضافة• او• موضوع• من•892• يقرب• ما•

الباحث•األسبوع•الصناعي•بالتواريخ•االتية•وتوزعت•عينة•الدراسة•كما•يلي::
األربعاء•3•أكتوبر•2012•بدء•الحساب•الرسمي•لجماعة•اإلخوان•المسلمين.•1

https://www.facebook.com/Ikhwan.Official

الخميس•16•مايو•2013•بدء•الحساب•الرسمي•لحركة•تمرد.•2
ttps://ar-ar.facebook.com/egypt.Tmrood

الخميس•21•فبراير•2013•الحساب•الرسمي•لدعم•المشير•السيسي.•3
https://ar-ar.facebook.com/ALSISYPRESIDENT4EGYPT

االربعاء•2•مايو•2012الموقع•الرسمي•لدعم•حمدين•صباحي.•4
https://ar-ar.facebook.com/AlmwqAlrsmyLhmdynSbahyMrshhRyastAljmhwryt
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جدول رقم )3( توزيع عدد أسابيع عينة الدراسة حسب الحساب 
النسبة التكرار الحساب
26.8 85 الحساب•الرسمي•لجماعة•اإلخوان•المسلمين
18 57 الحساب•الرسمي•لحركة•تمرد•
21 66 لحساب•الرسمي•لدعم•المشير•السيسي
34.2 109 الموقع•الرسمي•لدعم•حمدين•صباحي
100 317 اإلجمالي

جدول رقم )4( توزيع عدد إضافات )بوستات او منشورات( عينة الدراسة حسب الحساب 
النسبة التكرار الحساب
42.7 381 الحساب•الرسمي•لجماعة•اإلخوان•المسلمين
21.7 194 الحساب•الرسمي•لحركة•تمرد
26.1 233 لحساب•الرسمي•لدعم•المشير•السيسي
9.5 84 الموقع•الرسمي•لدعم•حمدين•صباحي
100 892 اإلجمالي

ثانيا : عينة الدراسة الميدانية : تم•االعتماد•على•عينة•عشوائية•طبقية•من•المصريين•
المقيمين•في•مدينة•الدوحة•في•كل•من•جامعة•قطر•ومؤسسة•حمد•ومقر•السفارة•المصرية•
وبعض•المدارس•القطرية•قوامها•420•مفردة•وتم•استبعاد•12•مفردة•منهم•لعدم•االتساق•وتم•

توزيع•العينة•حسب•المتغيرات•الديموغرافية•كما•يلي•:

جدول رقم )5( توزيع العينة حسب المتغيرات الديموغرافية
االجمالى•التكرارالفئاتالمتغيرات
ذكورالنوع

إناث
212
196

52
48

مؤهل•متوسط•فأقلالمستوى•التعليمي
مؤهل•عال
دراسات•عليا

68
292
48

17
71
12

25•–•40•العمر
55•–•41
55•فأكثر

192
174
42

47
43
10

408100اإلجمالي•
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أدوات جمع البيانات :•تم•االعتماد•على•األدوات•التالية•:
استمارة•تحليل•مضمون•كيفي•:•لتحليل•مضمون•كل•المنشورات•او•اإلضافات•الرئيسية.•1
استمارة•استقصاء•مقننة:•تم•جمع•بياناتها•من•خالل•المقابلة•الشخصية•مع•أفراد•.•2

العينة•المستهدفة•الجمهور•المصري•من•المقيمين•في•مدينة•الدوحة.

وحدات التحليل فى دراسة تحليل المضمون : تم•االعتماد•على•الوحدات•التالية•:•
وحدة•المفردة•أو•وحدة•البوستر•او•اإلضافة•او•المنشور•.•1
وحدة•الموضوع•لتحديد•الموضوعات•والقضايا•التي•تم•نشرها•.•2

فئات التحليل في الدراسة التحليلية : تم•االعتماد•على•عدد•من•الفئات•منها•:•
الحسابات•.•1 عنها• يعبر• كبري• فئات• اربــع• المعروضة• القضايا• وشملت• •: القضية• نوع•

المختلفة•وهي•:
دعم•الرئيس•محمد•مرسي•أول•رئيس•منتخب•بعد•الثورة•	•
إسقاط•الرئيس•مرسي•بعد•ان•سعى•ألخونه•الدولة•واستعدى•القضاء•واإلعالم•واصدر•	•

إعالنات•دستورية•محصنة.
دعم•المشير•عبد•الفتاح•السيسي•ليصبح•رئيسا•للجمهورية•	•
دعم•السيد•حمدي•صباحي•ليصبح•رئيسا•للجمهورية•	•

وتخلل•كل•قضية•منها•عدد•من•القضايا•الفرعية•ما•بين•إبراز•انجازات•مرسي•وسعيه•
للقضاء•على•الفساد•وتحقيق•مشروع•النهضة•ومفاوضات•سد•النهضة•مقابل•الفشل•اإلداري•
واستقطاب•أهل•الثقة•وسيطرة•مكتب•اإلرشاد•على•الرئاسة•وتكميم•اإلعالم•والنيل•من•سمعة•

القضاء•وغيرها•من•الموضوعات•األخرى.•
الهدف•من•الموضوع•:•وشمل•عرض•حقائق•ومعلومات•ومعارف•وتكوين•اتجاهات•معينة•.•2

وتقديم•مقترحات•وتوصيات•معينة•وأخرى•حول•دعم•مرسي•او•إسقاطه،•وحول•دعم•
المشير•أو•حمدين•صباحي.

األدلة•المستخدمة•:•وشمل•قوانين•وتصريحات•وإعالنات•دستورية•وبيانات•عسكرية•.•3
وأمثلة•وأرقام•وإحصاءات•وقرارات•وبيانات•عن•اداء•مرسي•سواء•باإليجاب•او•السلب•

وكذلك•تأييد•ودعم•السيسي•وحمدين•أو•الهجوم•عليهما.
االستماالت•المستخدمة•:•وشملت•عقالنية•مثل•األدلة•واألرقام•واإلحصاءات•والبراهين•.•4

والعاطفية•مثل•استغالل•الدوافع•الدينية•والنفسية•والتهديد•وإثارة•الخوف•والفزع•
الجرافيك•.•5 بنظام• متحركة• وصور• ثابتة• وصور• أخبار• وشملت• المقدمة:• المادة• نوع•

وفيديو•وفوتوشوب•في•إطار•من•التضخيم•والمبالغة•او•التشويه•والتحقير.
محور•التركيز•:•وشمل•الشخص•ام•الحدث•او•التصرف•ام•القضية..•6
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استراتيجية•الحديث•وتشمل:•1•-•االختالف•2•-•الخالف•الضمني•3•-•الخالف•الظاهر•.•7
4•-•الهجوم•دون•تجاوز•5•-•التحريض•6•-•االساءة•بالتشهير•7•-•رفض•وإنكار•اآلخر•

8•-•استباحة•اآلخر

متغيرات الدراسة الميدانية : 
جدول رقم )6( توزيع متغيرات الدراسة الميدانية

المتغير•التابعالمتغيرات•الوسيطةالمتغير•المستقل
التعرض•للشبكات•

االجتماعية•
النوع•)ذكر•-•أنثى(

السن•)شباب•-•كبار•-•شيوخ(
التعليم)منخفض-متوسط-مرتفع(

مستوى•االهتمام•)منخفض-
متوسط-مرتفع(

معدل•االستخدام•)منخفض-
متوسط-مرتفع(

1•-•االتجاه•نحو•االلتزام•
األخالقي•الشبكات•االجتماعية

2•-•االنصراف•عن•
استخدام•الشبكات

أسلوب القياس فى الدراسة الميدانية :•تم•االعتماد•على•المقاييس•التالية•:•
مقياس•االهتمام•السياسي•:•

ويشمل•مستوى•االهتمام•بالتعرض•:•ويتضمن•مدى•االهتمام•بالقضايا•السياسية•)مرتفع•
-•متوسط•-•منخفض(•ومدى•الحرص•على•متابعة•الموضوعات•السياسية•)مرتفع•-•متوسط•
-•منخفض(•ومدى•االنتظام•فى•متابعة•القضايا•والموضوعات•السياسية•)مرتفع•-•متوسط•
التصفح:•2•-•االستكشاف•3•-• المشاركة•)1•-• التصفح•ومستوي• -•منخفض(•وعدد•ساعات•

االكتشاف•4•-•المعاينة•5•-•التفاعل•6•-•المشاركة•7•-•دعوة•اآلخرين(.

مقياس•ليكرت•لقياس•االتجاه•نحو•مدى•االلتزام•األخالقي•للشبكات•:•

ويشمل•مقياس•مكون•من•50•نقطة•بعشر•جمل•عن•مستوى•االلتزام•األخالقي•للشبكات•
:•متوسطة،•3• :•موافق،•2• :•غير•موافق،•2• •1(•: يلى• المقياس•كما• تراوحت•درجــات• وقد•
محايد،•4•:•موافق\،•5:•موافق•جدا•(•وتم•تقسيم•المقياس•كما•يلى•:•)اتجاه•سلبي•أقل•من•
25•نقطة•واتجاه•محايد•من•26•الي•35•نقطة،•واتجاه•ايجابي•أكبر•من•35•نقطة•(،•ومن•

الجمل•التي•تم•استخدامها•:
أثق•في•الفيس•بوك•ألنه•يقدم•حوار•راق•	•
تحول•الفيس•بوك•الي•اداة•حرب•واستقطاب•	•
استمتع•بتصفح•تعليقات•الفيس•بوك•عن•الشأن•المصري	•
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الفيس•بوك•أصبح•وسيلة•للتجريح•والتشهير•	•
اشعر•ان•تعليقات•الناس•ع•الفيسبوك•تعبر•عني•	•
الحقيقة•انا•غير•مصدق•مستوى•االنحدار•واالنفالت•األخالقي•ع•الفيسبوك	•
الفيسبوك•مكتن•مناسب•اعبر•فيه•عن•أفكاري•وأرائي•	•
تحولت•االساءة•على•الفيسبوك•الى•هدف•في•حد•ذاته	•
الحوار•والنقاش•عبر•الفيس•بوك•منبر•يؤدي•للوصول•للفكرة•الصائبة•	•
تدنيه•	• نتيجة• الفيسبوك• يكتب•على• اصبحت•اخشى•على•نفسي•واسرتي•من•قراءة•ما•

األخالقي

مقياس•التمييز•الداللي•لقياس•االتجاه•نحو•مدى•االلتزام•األخالقي•للشبكات•:

وشمل•المقياس•عدد•من•الصفات•عن•مستوى•االلتزام•االخالقي•للمنشورات•عن•الشأن•
المصري•كما•يلي•:

البعد•االيجابي1234567البعد•السلبي
بناءة1234567هدامة
ايجابية1234567سلبية
مشجعة1234567محبطة
موجهة1234567مضللة
راقية1234567مبتذلة

موضوعية1234567ذاتية•أو•شخصية
مرشدة•1234567مربكة
دقيقة1234567محرفة

متوازنة1234567غير•متوازنة
مساعدة•1234567معوقة

الصدق•والثبات•في•الدراسة•:•ويمكن•عرضه•كما•يلى•:•

الصدق•في•الدراسة•التحليلية•:

تم•قياس•الصدق•على•مستوى•مقياس•االلتزام•األخالقي•حيث•اشترك•مع•الباحث•ثالث•
باحثات•وكانت•النتائج•كما•يلى•:•ن•X•ن•–•X•3•=•6•4•=•1•حاالت•:•أ•وب•93،•أ•وج•91،•أ•

ود•90،•ب•وج•92،•ب•ود•88،•ج•ود84•

العام•فكان• النتائج•وأخذ•الوسيط•وصل•إلى•90،•91•ثم•المتوسط• •2•2•وبعد•ترتيب•
90.5•وهى•نسبة•مقبولة•إلجراء•التحليل•
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-2•تم•عرض•االستمارة•على•عدد•من•المحكمين•في•المجال•وطلب•المحكمون•إجراء•
تعديل•على•فئات•الموضوع•وفئة•محور•التركيز.

الثبات•في•الدراسة•التحليلية•:•تم•إعادة•تحليل•جزء•من•المادة•بطريقة•االختبار•المنشطر•
حيث•تم•إعادة•تحليل•5•%•من•منشورات•الفيسبوك•التي•تم•تحليلها•مسبقا•وكانت•نتيجة•الثبات•

0.90•وهو•معامل•ثبات•عالي•يدل•على•صالحية•االستمارة•للقياس•والتطبيق.

الخبراء• نفس• على• االستمارة• عرض• خالل• من• تم• •: الميدانية• الدراسة• في• الصدق•
والمحكمين•حيث•قاموا•بإلغاء•وتعديل•صياغة•جملتين•فى•مقياس•االلتزام•األخالقي•باستخدام•

مقياس•ليكرت.

الثبات•فى•الدراسة•الميدانية•:•تم•قياس•الثبات•من•خالل•إعادة•تطبيق•االستمارة•على•
3•%•من•العينة•لعدد•معين•من•األسئلة•وثبت•أن•معدل•الثبات•0.92وهو•معدل•ثبات•عالي•يدل•

على•صالحية•االستمارة•للقياس•والتطبيق.

إجراءات•ضبط•الجودة•في•الدراسة•التحليلية•:•تم•فقط•تحليل•منشورات•الفيسبوك•بعد•
وضع•دليل•دقيق•للتعريفات•اإلجرائية•التزم•به•الباحثون•لضمان•وحدة•التصنيف•والتحليل.•

إجراءات•ضبط•الجودة•في•الدراسة•الميدانية•:•جمع•الباحث•البيانات•بأسلوب•المقابلة•
ومؤسسة• البيانات•في•كل•من•جامعة•قطر• وتم•جمع• الباحثين• اثنين•من• بمعاونة• الشخصية•
حمد•ومقر•السفارة•المصرية•وبعض•المدارس•القطرية،•كما•تم•مراجعة•اإلجابات•في•الميدان•

لضمان•عدم•إغفال•أي•سؤال.

مدى• لمعرفة• كا2• قيمة• حساب• على• االعتماد• تم• •: المستخدمة• اإلحصائية• المقاييس•
االرتباط•بين•المتغيرات•الكمية،•ومعامل•التوافق•لحساب•قوة•االرتباط•بين•المتغيرات،•ومعامل•
بيرسون•لالرتباط•بين•المتغيرات•الكمية،•ومعامل•سبيرمان•لالرتباط•بين•المتغيرات•الكيفية،•

وتحليل•التباين•لمعرفة•الفروق•بين•المجموعات•المختلفة.

نتائج•الدراسة•:ويمكن•عرضها•كما•يلى•:•

أواًل•:•نتائج•تحليل•المضمون•:•

نتيجة•الفرض•األول:

التيارات• تمثل• التي• الحسابات• بين• األخالقي• االلتزام• معنوية•من•حيث• فروق• توجد• ال•
السياسية•واالجتماعية•المختلفة.

االخــوان•حساب• األربع•وهي•حساب•جماعة• الحسابات• تم•تحديد• الفرض• لقياس•هذا•
حركة•تمرد•حساب•دعم•المشير•السيسي•وحساب•دعم•السيد•حمدين•صباحي•كمتغير•مستقل•

ثم•تم•قياس•طبيعة•ومدي•االلتزام•األخالقي•في•كل•حساب•منهم•وكانت•النتائج•كما•يلي•:
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جدول رقم )7( مدى وجود فروق بين الحسابات المختلفة 
من حيث طبيعة ومدى االلتزام األخالقي 

مصدر•الفروق
مجموع•
المربعات

درجات•
الحرية

متوسط•
المربعات

قيمة•ف
مستوي•
المعنوية•

الداللة

بين•المجموعات•
داخل•المجموعات•

اإلجمالي

13.581
1446.517
1460.099

3
•888
891

4.527
1.629

غير•دالة2.7790.40

تبين•من•الجدول•السابق•ان•قيمة•ف•المحسوبة•اقل•من•قيمتها•الجدولية•مما•يشير•لعدم•
بشكل• أخالقيا• تجاوزا• الحسابات•شهدت• فكل• المختلفة،• الحسابات• بين• معنوية• فروق• وجد•
أو•بأخر•وتباينت•حدته•من•حساب•ألخر•إال•أن•القاسم•المشترك•فيما•بينها•هو•عدم•االلتزام•
األخالقي•بأنواعه•ومستوياته•المختلفة•مما•يشير•لعدم•صحة•الفرض•األول،•ويعني•ذلك•ان•
الشبكات•االجتماعية•لم•تعد•المصدر•الذي•يوثق•فيه•في•الوصول•إلى•الرأي•السديد•او•النقاش•
المستنير•بل•انها•صارت•عامل•طرد•او•تنفير•ولعل•هذا•ما•يفسر•نفور•وعزوف•الكثيرين•عن•
استخدام•الشبكات•االجتماعية•وضعف•معدالت•االعتماد•عليها•في•استقاء•اإلخبار•والمعلومات•

وتبادل•اآلراء•والنقاش.

نتيجة•الفرض•الثاني•:

نوع• االجتماعية•حسب• للشبكات• األخالقي• االلتزام• في• داللة• ذات• معنوية• فروق• هناك•
الحساب•)لصالح•الفردي•مقابل•المؤسسي(.

لقياس•هذا•الفرض•تم•اعتبار•حساب•دعم•المرشح•السيسي•المرشح•حمدين•صباحي•
حسابات•فردية•رغم•وقوف•العديد•من•األفراد•والفرق•خلف•هذه•الحسابات•إال•أنها•في•النهاية•
تعد• التي• تمرد• المسلمين•حساب•حركة• تمثل•حسابات•فردية•بعكس•حساب•جماعة•اإلخوان•
حسابات•مؤسسية•حتى•أن•كانت•غير•رسمية•إال•أن•ذلك•ال•ينفي•عنها•الصفة•المؤسسية•باعتبار•
ان•هناك•تنظيمات•كيانات•جماعات•لها•شكل•سياسي•تقف•ورائها،•كانت•النتائج•كما•يلي•:
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جدول رقم )8( مدى وجود فروق بين الحسابات المختلفة من حيث طبيعة 
ومدى االلتزام األخالقي حسب نوع الحساب الفردي مقابل المؤسسي

المتوسطالمتغير
االنحراف•
المعياري

قيمة•ت
درجة•
الحرية

مستوى•
المعنوية

الداللة

نوع•الحساب•فردي•
أم•مؤسسي

دال•إحصائيا•0.18501.40253.9398910.000

تبين•من•الجدول•السابق•صحة•الفرض•الثاني•حيث•كانت•قيمة•ت•المحسوبة•أكبر•من•
فالحسابات• والمؤسسية،• الفردية• الحسابات• بين• الفرق• لمعنوية• يشير• الجدولية•مما• قيمتها•
الفردية•أكثر•التزاما•-•رغم•تجاوزاتها•المتعددة•والموثقة•-•من•الحسابات•المؤسسية•وذلك•
مقارنة• الفردية• الحسابات• في• الصراع• حدة• ودرجــة• طبيعة• اختالف• منها• متعددة• ألسباب•
السيسي• المشير• المرشح• وهما• شخصيتين• في• انحصرت• الفردية• فالحسابات• بالمؤسسية،•
السيد•حمدين•صباحي•ورغم•أنهما•متنافسان•إال•أن•هناك•العديد•من•القواسم•المشتركة•التي•
تجمعهما•منها•انهما•تخلصا•من•حكم•االخوان•–•على•اعتبار•ان•ذلك•كان•هدفا•مشتركا•لكليهما•
–•كما•ان•صباحي•دعم•خارطة•الطريق•التي•اعلنها•السيسي•وقت•ان•كان•وزيرا•للدفاع•وبرتبة•
فريق،•وربما•كان•المشير•السيسي•وانتمائه•للمؤسسة•العسكرية•نقطة•قوة•او•ضعف•حسب•جهة•
النظر،•فكذلك•تاريخ•السيد•حمدين•نضالي•ولكنه•في•الوقت•نفسه•لم•يلعب•دورا•ملموسا•وال•

يمثل•اي•منصب•سياسي•او•رسمي.

•وبالتالي•فهناك•نقاط•لالتفاق•تقلل•الي•حد•كبير•وتحد•من•طبيعة•وحجم•الخالف•بينهما•
الرئاسي•وان•كان•يغضب•انصار•طرف•على•حساب•طرف• المنصب• الن•اي•خيار•منهما•في•
اخر•اال•انه•في•النهاية•من•وجهة•نظر•من•قرر•النزول•واالختيار•يمثل•خالصا•من•حكم•االخوان•

ومكتب•المرشد.

نتيجة•الفرض•الثالث•:

نوع• االجتماعية•حسب• للشبكات• األخالقي• االلتزام• في• داللة• ذات• معنوية• فروق• هناك•
الحساب•)لصالح•غير•الرسمي•مقابل•الرسمي(.
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جدول رقم )9( مدى وجود فروق بين الحسابات من حيث طبيعة ومدى 
االلتزام األخالقي حسب نوع الحساب الرسمي مقابل غير الرسمي 

المتوسطالمتغير
االنحراف•
المعياري

قيمة•ت
درجة•
الحرية

مستوى•
المعنوية

الداللة

نوع•الحساب•رسمي•
ام•غير•رسمي

دال•إحصائيا•0.16931.44933.4898910.001

لقياس•هذا•الفرض•تم•اعتبار•حساب•اإلخوان•حسابا•رسميا•قياسا•على•عالقتها•الوثيقة•
بحزب•الحرية•والعدالة•المعترف•به•من•قبل•الدولة•والذي•يمثل•الذراع•السياسية•للجماعة•رغم•
باقي• اعتبار• وتم• يمتلكها•حزبها،• التي• القانونية• الصفة• لها•نفس• ليست• نفسها• الجماعة• أن•
الحسابات•غير•رسمية•–•رغم•ان•بعضها•مؤسسي•مثل•حركة•تمرد•-•ألكثر•من•سبب•منها•انها•
كيانات•مؤقتة•نشأت•في•ظروف•معينة•وانتهت•بانتهائها•من•الناحية•الفعلية•حتي•لو•كانت•تلك•

الحسابات•ما•تزال•صفحاتها•مفتوحة.

•فحركة•تمرد•اعتبرت•انها•حققت•أهدافها•بإسقاط•الرئيس•واإلسهام•في•عزله،•صفحة•
رئيسا• وتنصيبه• السيسي• بفوز• فعليا• انتهت• صباحي• حمدين• والسيد• السيسي• المشير• دعم•
للبالد،•كما•ان•الحسابات•الثالث•نشأت•بفعل•كيانات•اجتماعية•وشعبية•–•سواء•كانت•فردية•
أم•مؤسسية•–•لكنها•تظل•أعماال•اختيارية•تطوعية•ال•تعبر•بشكل•رسمي•عن•التوجه•السياسي•
ت• قيمة• ان• حيث• الثالث• الفرض• يتضح•صحة• السابق• الجدول• ومن• تمثلها،• التي• للجماعة•
•( الرسمية• الحسابات• بين• معنوية• فروق• لوجود• يشير• مما• الجدولية• ت• من• أكبر• المحسوبة•
حساب•جماعة•االخوان•(•وباقي•الحسابات•األخرى•لصالحها•من•حيث•مدى•التزامها•األخالقي.

وتتسق•تلك•النتيجة•مع•نتيجة•الفرض•السابق•على•اعتبار•ان•الحسابات•الفردية•)•دعم•
المشير•وحمدين•(•كانت•الى•حد•ما•تشهد•نوعا•من•االلتزام•السلوكي،•وقد•انضم•إليها•في•هذا•
الفرض•حساب•جماعة•تمرد•التي•كان•لها•هدفا•واضحا•ومعلنا•وهو•إسقاط•النظام•اما•حساب•
جماعة•اإلخوان•فهم•الجماعة•المعتدى•عليها•والمغتصب•حقها•–•من•وجهة•نظرها•–•والتي•

سجن•أعضائها•وتم•قتل•الكثير•من•مؤيديهم•في•أحداث•الفض.

•ولذا•فمن•الطبيعي•ان•تكون•لديهم•كوامن•الغضب•والحقد•والشعور•بالظلم•والقهر•أكبر•
بكثير•من•غيرهم•ولذا•يبرر•أعضائها•أنصارها•كل•ما•يمكن•ان•يقوموا•به•في•سبيل•استرداد•

حقهم•المسلوب•من•سلطة•غاشمة•قاهرة•تحالفت•ضدهم•واغتصبت•شرعيتهم.
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ثانيا•–•نتائج•الدراسة•الميدانية•:•ويمكن•عرضها•كما•يلي•:

نتيجة•الفرض•األول:

هناك•فروق•جوهرية•في•معدالت•استخدام•الشبكات•االجتماعية•بين•أفراد•العينة•ترجع•
للنوع•والسن•والتعليم.

لقياس•هذا•الفرض•تم•حساب•معدل•استخدام•األفراد•للشبكات•االجتماعية•ويشمل•عدد•
مرات•الدخول•للشبكة•والزمن•الذي•يتم•قضاؤه•على•الشبكة•كمتغير•تابع•ثم•تم•تقسيم•مستوي•
االستخدام•إلي•ثالث•مستويات•ال•يستخدم•او•ضعيف•جدا•استخدام•متوسط•واستخدام•مرتفع•

ثم•تم•بيان•عالقته•بالمتغيرات•الديموغرافية•كانت•النتائج•كما•يلي•:

جدول رقم )10( العالقة بين النوع ومعدل استخدام الشبكات االجتماعية
معدل•التصفح

النوع
ال•يتصفح•

أو•بشكل•محدود
االجماليمرتفعمتوسط

4510265212ذكور

308581196إناث

75187146408اإلجمالي

كا2•المحسوبة•5.680•اقل•من•كا2•الجدولية•عند•درجة•حرية•2•ومستوي•معنوية•0.058

من•بيانات•الجدول•السابق•يتضح•عدم•صحة•الفرض•االول•في•هذا•الجانب•حيث•كانت•
قيمة•ت•المحسوبة•اقل•من•قيمتها•الجدولية،•وهذا•يعني•أن•النوع•ال•يؤثر•في•معدل•استخدام•
الجمهور•للشبكات•االجتماعية•حيث•يتفوق•الذكور•على•اإلناث•في•االستخدام•المتوسط•او•في•
عدم•التصفح•بينما•تتفوق•اإلناث•على•الذكور•في•االستخدام•المرتفع•وان•كانت•الفروق•بينهما•

غير•معنوية•او•غير•دالة.

جدول رقم )11( العالقة بين السن ومعدل استخدام الشبكات االجتماعية
معدل•التصفح

السن
االجماليمرتفعمتوسطال•يتصفح•او•بشكل•محدود

40-25409161192

55-41358455174

123042-أكثر•من•55

75187146408اإلجمالي
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معنوية• ومستوى• •4 درجة•حرية• عند• الجدولية• كا2• من• أكبر• المحسوبة•28.315• كا2•
0.000•معامل•التوافق•0.255

السن•حيث• بجانب• يتعلق• فيما• األول• الفرض• يتضح•صحة• السابق• الجدول• بيانات• من•
بين• ارتباطيه• لوجود•عالقة• الجدولية•مما•يشير• قيمتها• اكبر•من• المحسوبة• قيمة•كا2• كانت•
المتغيرين،•فكلما•زاد•السن•زاد•معدل•االستخدام•او•التصفح•المرتفع،•وعند•قياس•قوة•العالقة•

بين•المتغيرين•ثبت•ان•قيمة•معامل•التوافق0.255•مما•يشير•لعالقة•ضعيفة•لحد•ما.

جدول رقم )12( العالقة بين المستوى التعليمي ومعدل استخدام الشبكات االجتماعية
معدل•التصفح

المؤهل•
ال•يتصفح•او•
بشكل•محدود

اإلجماليمرتفعمتوسط

12322468مؤهل•متوسط

6214288292جامعي

1133448دراسات•عليا•

75187146408اإلجمالي

معنوية• ومستوى• •4 درجة•حرية• عند• الجدولية• كا2• من• أكبر• المحسوبة•31.535• كا2•
0.000•معامل•التوافق•0.268

من•بيانات•الجدول•السابق•يتضح•صحة•الفرض•األول•فيما•يتعلق•بجانب•التعليم•حيث•
بين• ارتباطيه• لوجود•عالقة• الجدولية•مما•يشير• قيمتها• اكبر•من• المحسوبة• قيمة•كا2• كانت•
المتغيرين،•فكلما•زاد•التعليم•زاد•معدل•االستخدام•او•التصفح،•وعند•قياس•قوة•العالقة•بين•

المتغيرين•ثبت•ان•قيمة•معامل•التوافق0.268•مما•يشير•لعالقة•ضعيفة•الي•حد•ما

نتيجة•الفرض•الثاني:

كلما•زاد•مستوي•االهتمام•السياسي•زاد•معدل•استخدام•الشبكات•االجتماعية

جدول رقم )13( العالقة بين المستوى التعليمي ومعدل استخدام الشبكات االجتماعية
معدل•التصفح

مستوى•االهتمام•
ال•يتصفح•او•
بشكل•محدود

االجماليمرتفعمتوسط

744583منخفض

117714192متوسط

6127133-مرتفع•

75187146408اإلجمالي
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كا2•المحسوبة•650.548•أكبر•من•كا2•الجدولية•عند•درجة•حرية•4•ومستوى•معنوية•
0.000•معامل•التوافق•0.784ومعامل•بيرسون•0.895

لقياس•هذا•الفرض•تم•حساب•معدل•استخدام•او•تصفح•الشبكات•ثم•تم•حساب•مدي•
االهتمام•السياسي•من•جانب•افراد•العينة•من•خالل•سؤال•المبحوثين•عن•مدي•متابعتهم•للشأن•
السياسي•وحرصهم•وانتظامهم•في•متابعته•ومدى•عضويتهم•في•جماعات•او•كيانات•سياسية•
معية•سواء•كانت•حقيقة•ام•افتراضية•)•على•شبكة•االنترنت•(،•وتم•تقسيم•مستوي•االهتمام•
لثالث•مستويات•ما•بين•منخفض•ومتوسط•ومرتفع•ثم•تم•بيان•العالقة•بينهما•كما•يوضحها•
الجدول•رقم•)9(•والذي•تشير•نتائجه•الي•وجود•عالقة•ارتباطيه•بين•معدل•االهتمام•السياسي•
ومعدل•التصفح•او•االستخدام•وهو•امر•يتفق•مع•المنطق•القائل•ان•المهتم•يبحث•عن•المواد•
التي•تشبع•فضوله•واهتمامه•وتجيب•علي•تساؤالته•وخاصة•اذا•كان•مغتربا•عن•وطنه•ويجد•هذا•
المعلومات•مهمة•بالنسبة•له،•وعند•قياس•قوة•العالقة•بين•المتغيرين•ثبت•انها•قوية•جدا•حيث•
بلغت•قيمة•معامل•التوافق•0.784•وقيمة•معامل•بيرسون•0.895•وهي•قيم•مرتفعة•جدا•تدل•علي•
وجود•ارتباط•طردي•كبير•بين•معدل•االهتمام•ومعدل•التصفح•او•االستخدام•مما•يشير•لصحة•

الفرض•الثاني•للدراسة•

نتيجة•الفرض•الثالث:

االلتزام• نحو• العينة• أفــراد• اتجاهات• في• والتعليم• والسن• للنوع• معنوية• فــروق• توجد• ال•
األخالقي•للشبكات•االجتماعية•

جدول رقم )14( العالقة بين النوع واالتجاه نحو االلتزام 
األخالقي للشبكات االجتماعية باستخدام مقياس ليكرت 

االنحراف•المتوسطالمتغير
المعياري

مستوى•درجة•الحريةقيمة•ت
المعنوية

الداللة

غير•دال•0.15931.45422.2134070.27النوع
إحصائيا•

جدول رقم )15( العالقة بين النوع واالتجاه نحو االلتزام 
األخالقي للشبكات االجتماعية بمقياس التمييز الداللي 

االنحراف•المتوسطالمتغير
المعياري

مستوى•درجة•الحريةقيمة•ت
المعنوية

الداللة

دال•إحصائيا0.14461.43022.0424070.42النوع
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الجدولية• قيمتها• من• أقل• المحسوبة• ت• قيمة• ان• يتبين• •14،15 الجدولين• بيانات• من•
للنوع•في•اتجاهات•المبحوثين•نحو•طبيعة•ومدى•االلتزام• مما•يشير•لعدم•وجود•فروق•ترجع•
الداللي،• التمييز• بمقياس• او• ليكرت• بمقياس• ذلك• تم• سواء• االجتماعية• للشبكات• االخالقي•
فكال•من•الذكور•واالناث•يؤكدون•ان•تلك•الشبكات•تشهد•نوعا•من•االنحدار•االخالقي•مما•يشير•

لصحة•الفرض•الثالث•جزئيا•فيما•يتعلق•بمتغير•النوع.

جدول رقم )16( العالقة بين السن واالتجاه نحو االلتزام 
األخالقي للشبكات االجتماعية باستخدام مقياس ليكرت 

مصدر•الفروق
مجموع•
المربعات

درجات•
الحرية

متوسط•
المربعات

قيمة•ف
مستوي•
المعنوية•

الداللة

بين•المجموعات•
داخل•

المجموعات•
اإلجمالي

2732
794.207
796.939

2
405
407

1.366
1.961

غير•دالة•0.6970.499
إحصائيا

جدول رقم )17( العالقة بين السن واالتجاه نحو االلتزام 
األخالقي للشبكات االجتماعية بمقياس التمييز الداللي 

مصدر•الفروق
مجموع•
المربعات

درجات•
الحرية

متوسط•
المربعات

قيمة•ف
مستوي•
المعنوية•

الداللة

بين•المجموعات•
داخل•

المجموعات•
اإلجمالي

8.671
706.326
714.998

2
405
407

4.336
1.744

غير•دالة•2.4860.085
إحصائيا

الجدولية• قيمتها• من• أقل• المحسوبة• ف• قيمة• ان• يتبين• الجدولين16،17• بيانات• من•
مما•يشير•لعدم•وجود•فروق•ترجع•للسن•في•اتجاهات•المبحوثين•نحو•طبيعة•ومدى•االلتزام•
االخالقي•للشبكات•االجتماعية•سواء•تم•ذلك•بمقياس•ليكرت•او•بمقياس•التمييز•الداللي،•فكال•
من•الشباب•والكبار•والشيوخ•يؤكدون•ان•تلك•الشبكات•تشهد•نوعا•من•االنحدار•االخالقي•مما•

يشير•لصحة•الفرض•الثالث•جزئيا•فيما•يتعلق•بمتغير•السن.
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جدول رقم )18( العالقة بين السن واالتجاه نحو االلتزام 
األخالقي للشبكات االجتماعية باستخدام مقياس ليكرت 

مصدر•الفروق
مجموع•
المربعات

درجات•
الحرية

متوسط•
المربعات

قيمة•ف
مستوي•
المعنوية•

الداللة

بين•المجموعات•
داخل•

المجموعات•
اإلجمالي

5.785
791.254
796.939

2
405
407

2.893
1.953

غير•دالة•1.4810.229
إحصائيا

جدول رقم )19( العالقة بين السن واالتجاه نحو االلتزام 
األخالقي للشبكات االجتماعية بمقياس التمييز الداللي 

مصدر•الفروق
مجموع•
المربعات

درجات•
الحرية

متوسط•
المربعات

قيمة•ف
مستوي•
المعنوية•

الداللة

بين•المجموعات•
داخل•

المجموعات•
اإلجمالي

5.142
709.856
714.998

2
405
407

2.571
1.753

غير•دالة•1.4670.232
إحصائيا

الجدولية• قيمتها• أقل•من• المحسوبة• ان•قيمة•ف• يتبين• الجدولين•18•و19• بيانات• من•
للنوع•في•اتجاهات•المبحوثين•نحو•طبيعة•ومدى•االلتزام• مما•يشير•لعدم•وجود•فروق•ترجع•
األخالقي•للشبكات•االجتماعية•سواء•تم•ذلك•بمقياس•ليكرت•او•التمييز•الداللي،•فكال•من•ذوي•
التعليم•المتوسط•والجامعي•والدراسات•العليا•يؤكدون•ان•تلك•الشبكات•تشهد•نوعا•من•االنحدار•

األخالقي•مما•يشير•لصحة•الفرض•الثالث•جزئيا•فيما•يتعلق•بمتغير•التعليم.

ولعل•نتائج•الفرض•الثالث•تعكس•حجم•المأساة•التي•صارت•عليها•شبكة•الفيسبوك•فأغلب•
افراد•العينة•يرونها•أصبحت•ساحة•للهجوم•على•اآلخرين•والتنكيل•والتشهير•بهم•والنيل•منهم•

.ومن•بيانات•الجداول•من•14•حتى•19•يتضح•لنا•صحة•الفرض•الثالث•كليا.

نتيجة•الفرض•الرابع:

الشبكات• استخدام• معدل• بين• إحصائية• داللــة• ذات• ايجابية• ارتباطيه• عالقة• هناك•
االجتماعية•واتجاه•الجمهور•المصري•نحو•االلتزام•األخالقي•لتلك•الشبكات.•
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جدول رقم )20( العالقة بين معدل استخدام الشبكات 
االجتماعية واتجاه الجمهور نحو التزامها االخالقي 

اتجاه•المستوى•
االخالقي

معدل•التصفح
منفلتةمنحدرة

ال•اخالقية•
في•الغالب

غالبا•
ملتزمة

ملتزمة
ملتزمة•
تماما

االجمالي

23212082175محدود

75622111162187متوسط

4947231962146مرتفع

1471306438245408االجمالي

الجدولية•عند•درجة•حرية•10•ومستوي•معنوية• اقل•من•كا2• المحسوبة•19.393• كا2•
0.036

لقياس•هذا•الفرض•تم•االعتماد•على•القياس•المباشر•وغير•المباشر•كما•يلي•:

في•القياس•المباشر•تقسيم•معدل•التصفح•لثالث•)مستويات•منخفض•ومتوسط•ومرتفع(•
وتم•تقسيم•االتجاه•نحو•مستوى•االلتزام•األخالقي•للقناة•إلى•6•درجات•تتدرج•من•األدنى•الى•
األقصى•كما•يلي•:صفر•منحدرة،•1•منفلتة،•2•ال•أخالقية•في•الغالب،•3•في•الغالب•ملتزمة،•
4•ملتزمة،•5•ملتزمة•تماما•ثم•تم•قياس•العالقة•بين•المتغيرين•كما•يوضحها•الجدول•السابق•
والذي•تشير•بياناته•الى•ان•قيمة•كا2•المحسوبة•اقل•من•قيمتها•الجدولية•مما•يشير•لعدم•وجود•
عالقة•ارتباطيه•بين•المتغيرين•حيث•يتشابه•ذوي•التصفح•المنخفض•او•المتوسط•او•المرتفع•
في•رؤيتهم•لضعف•وتدني•المستوى•االخالقي•للشبكات•االجتماعية•بل•ان•هذا•التدني•كان•عامال•
بل• للشبكات• وانماط•تصفحهم• وتغير•عادات• الشبكات• تلك• الكثيرين•منهم•من• انسحاب• في•

ولإلنترنت•بوجه•عام•مما•يثبت•عدم•صحة•الفرض•الرابع•للدراسة•الميدانية.

أما•في•القياس•غير•المباشر•فقد•تم•باستخدام•مقياس•ليكرت•كما•يتبين•من•الجدول•
الشبكات• استخدام• معدل• بين• ارتباطيه• عالقة• وجــود• لعدم• نتائجه• تشير• والــذي• •،18 رقم•
االجتماعية•واتجاه•الجمهور•نحو•التزامها•األخالقي•حيث•كانت•قيمة•كا2•المحسوبة•أقل•من•
الفرض• صحة• عدم• ويثبت• المتغيرين،• بين• العالقة• الستقالل• يشير• مما• الجدولية• قيمتها•
الرابع،•وتدعم•نتائج•هذا•الجدول•في•القياس•غير•المباشر•النتائج•التي•تم•التوصل•اليها•ايضا•

في•القياس•المباشر•باستخدام•مقياس•ليكرت.

من• يتبين• كما• الداللي• التمييز• مقياس• باستخدام• ايضا• المباشر• غير• القياس• تم• كما•
استخدام• معدل• بين• ارتباطية• عالقة• وجــود• لعدم• نتائجه• تشير• والــذي• •،19 رقــم• الجدول•
الشبكات•االجتماعية•واتجاه•الجمهور•نحو•التزامها•األخالقي•حيث•كانت•قيمة•كا2•المحسوبة•
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صحة• عدم• ويثبت• المتغيرين،• بين• العالقة• الستقالل• يشير• مما• الجدولية• قيمتها• من• أقل•
الفرض•الرابع،•وتدعم•نتائج•هذا•الجدول•في•القياس•غير•المباشر•النتائج•التي•تم•التوصل•

اليها•سواء•في•القياس•المباشر•أو•غير•المباشر•باستخدام•مقياس•ليكرت.

جدول رقم )21( العالقة بين معدل استخدام الشبكات االجتماعية واتجاه 
الجمهور المصري نحو التزامها األخالقي باستخدام مقياس ليكرت

اتجاه•المستوى•
األخالقي

معدل•التصفح

ال•أخالقية•منفلتةمنحدرة
في•الغالب

غالبا•
ملتزمة

ملتزمة•ملتزمة
تماما

اإلجمالي

30141293775محدود

66662217124187متوسط

455028797146مرتفع

14113062332418408اإلجمالي

الجدولية•عند•درجة•حرية•10•ومستوي•معنوية• اقل•من•كا2• المحسوبة•19.844• كا2•
0.031

جدول رقم )22( العالقة بين معدل استخدام الشبكات االجتماعية واتجاه الجمهور 
المصري نحو االلتزام األخالقي للشبكات االجتماعية باستخدام مقياس التمييز الداللي

اتجاه•المستوى•
االخالقي

معدل•التصفح

ال•اخالقية•منفلتةمنحدرة
في•الغالب

غالبا•
ملتزمة

ملتزمة•ملتزمة
تماما

االجمالي

272115101175محدود

62671919182187متوسط

4248251786146مرتفع

1311365946279408االجمالي

الجدولية•عند•درجة•حرية•10•ومستوي•معنوية• اقل•من•كا2• المحسوبة•16.887• كا2•
0.077
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نتيجة•الفرض•الخامس•:

هناك•عالقة•ارتباطيه•طردية•ذات•داللة•إحصائية•بين•تدني•مستوي•االلتزام•األخالقي•
عبر•الشبكات•االجتماعية•وانصراف•الجمهور•عن•استخدام•تلك•الشبكات.

جدول رقم )23( العالقة بين تدني مستوى االلتزام األخالقي 
عبر الشبكة وانصراف الجمهور عن تصفح الشبكات 

مستوى•االستخدام•الحالي
المستوى•األخالقي

انخفض•توقف
لحد•كبير

انخفض•
لحد•ما

ارتفع•كما•هو
لحد•ما

ارتفع•لحد•
كبير

االجمالي

1081315632147منحدرة

69517723130منفلتة

335331164ال•أخالقية•في•الغالب

38--1235-غالبا•ملتزمة

24-17-25-ملتزمة

45---1-ملتزمة•تماما

11711592512310408اإلجمالي

كا2•المحسوبة•953.449•أكبر•من•كا2•الجدولية•عند•درجة•حرية•25•ومستوى•معنوية•
0.000•معامل•التوافق•0.837ومعامل•بيرسون•0.695

لقياس•هذا•الفرض•تم•تقسيم•مستوى•االلتزام•األخالقي•للمستويات•الست•السابق•ذكرها•
من•صفر•الى•5،•كما•تم•مستوى•االستخدام•الحالي•ايضا•الي•6•مستويات•من•صفر•إلى•5•كما•
يلي•:•صفر•توقف،•1•انخفض•الة•حد•كبير،•2•انخفض•لحد•ما،•3•كما•هو،•4•ارتفع•لحد•
ما،•5•ارتفع•لحد•كبير،•ثم•تم•قياس•العالقة•بين•المتغيرين،•وتبين•ان•قيمة•كا2•المحسوبة•
اكبر•من•قيمتها•الجدولية•مما•يشير•لوجود•عالقة•ارتباطيه•بين•المتغيرين،•فانحدار•الشبكات•
او•انفالتها•االخالقي•سبب•كافي•للتوقف•عن•استخدامها•او•تصفحها•او•على•االقل•انخفاض•
قيمة• ان• ثبت• المتغيرين• بين• العالقة• قوة• قياس• والعكس•صحيح،•وعند• التصفح• معدل•هذا•
معامل•التوافق•0.837•ومعامل•بيرسون•0.695•وهي•معامالت•مرتفعة•القيمة•جدا•تدل•على•
وجود•ارتباط•قوي•جدا•بين•المتغيرين•مما•يشير•لصحة•الفرض•الخامس•للدراسة•الميدانية.
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خالصة الدراسة
أ- مناقشة النتائج العامة

خرجت•الدراسة•بعدد•من•النتائج•العامة•من•أهمها•:•
الشبكات•	• مستخدمي• وتعليقات• منشورات• تسود• األخالقي• االنهيار• من• حالة• هناك•

االجتماعية،•فاألمر•تعدى•مسألة•االختالف•والحالف•والهجوم•الي•التشهير•والتجريح•
من• وبدال• المستويات• كافة• على• واستباحته• األخر• وإنكار• ورفض• والتحريض• واإلثــارة•
ووجهات• والحقائق• األفكار• مختلف• لمناقشة• الحر• للتفاعل• وسيلة• الشبكات• تكون• ان•
النظر،•تحولت•الشبكات•إلى•معول•هدم•لقيم•وأفكار•اآلخرين•والنيل•منهم•كأحد•آليات•
االستقطاب•والتحزب•والتشرذم،•وقد•ظهر•ذلك•في•كافة•الحسابات•التي•تم•تحليلها•

بوجه•عام•وفي•صفحة•حساب•كل•من•اإلخوان•وتمرد•بشكل•خاص.
استخدمت•كافة•أساليب•الدعاية•السوداء•والرمادية•في•منشورات•وتعليقات•المتصفحين•	•

•-•5 التضخيم• •-•4 المحتم• النصر• •-•3 والمغاالة• المبالغة• •-•2 الكذب• •-•1 بينها:• ومن•
التهديد• •-•9 ــارة• اإلث •-•8 التجسيد• •-•7 التبرير• •-•6 المباشر• وغير• المباشر• الهجوم•
10•-•التخويف•11•-•التهوين•12•-•التزييف•والتزوير•13•-•االنتحال•14•-•التشويه•15•-•
التكرار•16•-•االستضعاف•17•-•االستقواء•18•-•االستلطاف•19•-•التضليل•20•-•التنميط•
21•-•االستشهادات•22•-•إطالق•الشعارات•23•-•اثارة•الغرائز•واالنفعاالت•24•-•الوعظ•
25•-•االلهاء•26•-•التحويل•واإلبدال•27•-•النشوة•واالنتشاء•28•-•األحكام•المسبقة•29•-•
والمتنوع•من• الكبير• الكم• ولعل•هذا• القطيع،• اتباع•سياسة• القطيع•30•-• إتباع•سياسة•
التكنيكات•واألساليب•الدعائية•يكشف•لنا•حجم•المأساة•التي•يعيشها•متصفحي•الشبكات•
االجتماعية،•كما•انه•قد•يكون•مفسرا•لكثير•من•حاالت•االنسحاب•واالمتناع•عن•استخدام•

الشبكات•االجتماعية•بعد•أن•أصبحت•اداة•هدم•للقيم•واألفكار•واألشخاص.
أظهرت•الدراسة•انه•رغم•حالة•االنفالت•األخالقي•في•كل•الحسابات•اال•ان•الحسابات•	•

الخاصة•بدعم•المرشحين•الرئاسيين•تظل•أفضل•إلى•حد•ما•من•حيث•طبيعة•ومدى•
االلتزام•األخالقي.

أكدت•الدراسة•وجود•درجة•كبيرة•من•التفاعل•عبر•الشبكات•للمستخدمين•الذين•قرروا•	•
االستمرار•في•تصفح•الشبكات•بل•ويعتمدون•عليها•ويلعبون•دورا•نشطا•ليس•فقط•في•
التصفح•واالستكشاف•بل•في•التفاعل•والنقاش•ودعوة•اآلخرين،•غير•أن•التفاعل•وان•
كان•شيء•ايجابي•اال•ان•مجاله•كان•سلبيا•حيث•شهد•الفيسبوك•العديد•من•الدعوات•
الهدامة•التي•تبيح•وتبرر•وتحبذ•العنف•واإلقصاء•والتدمير•بل•انها•طالبت•بالقتل•باعتباره•

محظورا•فرضته•الضرورة•او•غاية•تبررها•الوسيلة.
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بالنظر•إلى•العدد•الكبير•من•المنشورات•والتعليقات•عليها•يمكن•التأكيد•على•ان•هناك•	•
الكترونية•باستخدام• التي•تملك•االستعداد•لشن•حرب• بالخاليا•اإللكترونية• ما•يسمي•

كافة•الوسائل•واألساليب•وبسرعة•فائقة.
تمثل•	• التي• الحسابات• بين• األخالقي• االلتزام• معنوية•من•حيث• فروق• ثبت•عدم•وجود•

التيارات•السياسية•واالجتماعية•المختلفة.
ثبت•وجود•فروق•معنوية•ذات•داللة•في•االلتزام•األخالقي•للشبكات•االجتماعية•حسب•	•

نوع•الحساب•)لصالح•الفردي•مقابل•المؤسسي(.
ثبت•وجود•فروق•معنوية•ذات•داللة•في•االلتزام•األخالقي•للشبكات•االجتماعية•حسب•	•

نوع•الحساب•)لصالح•غير•الرسمي•مقابل•الرسمي(.
ثبت•وجود•فروق•جوهرية•في•معدالت•استخدام•الشبكات•االجتماعية•بين•أفراد•العينة•	•

ترجع•والسن•والتعليم•بينما•لم•يثبت•وجود•اثر•للنوع•في•معدل•االستخدام.
ومعدل•	• السياسي• االهتمام• مستوي• أو• معدل• بين• ايجابية• ارتباطية• وجود•عالقة• ثبت•

استخدام•الشبكات•االجتماعية.
نحو•	• العينة• أفــراد• اتجاهات• في• والتعليم• والسن• للنوع• معنوية• فروق• وجود• عدم• ثبت•

االلتزام•األخالقي•للشبكات•االجتماعية•
واتجاه•	• االجتماعية• الشبكات• استخدام• معدل• بين• ارتباطيه• عالقة• وجــود• يثبت• لم•

او• المباشر• بالقياس• سواء• الشبكات• لتلك• األخالقي• االلتزام• نحو• المصري• الجمهور•
غير•المباشر•سواء•كان•باستخدام•مقياس•ليكرت•التجميعي•او•مقياس•التمييز•الداللي.

االلتزام•	• مستوي• تدني• بين• إحصائية• داللــة• ذات• طردية• ارتباطيه• عالقة• وجــود• ثبت•
األخالقي•عبر•الشبكات•االجتماعية•وانصراف•الجمهور•عن•استخدام•تلك•الشبكات.

ب- التوصيات
هناك•حاجة•ملحة•من•جانب•مستخدمي•الشبكات•لوضع•كود•اخالقي•بمبادرة•شخصية•.•1

التطبيق•ما• آليات• أن•تتضمن• اإللكتروني•على• الفضاء• منهم•لضبط•ما•يحدث•عبر•
يفرض•على•المستخدم•االلتزام•بالحد•األدنى•من•المعايير•األخالقية•ضمانا•وصونا•

لقيم•وأخالقيات•المجتمع.
ليس•فقط•في•.•2 المتصفح• ودفاع•عن•حق• لتشكيل•مجموعات•مناصرة• الدراسة• تدعو•

ارسال•ما•يريد•وانما•تلقي•ما•يريد•في•الوقت•الذي•يريد•بحيث•يتم•التخلص•من•كافة•
الرسائل•التطفلية•والمزعجة•ويمكن•ان•يتم•هذا•االمر•بالتنسيق•مع•القائمين•باالتصال•

في•هذه•الشبكات.
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البد•من•نشر•ثقافة•األخالقيات•والتدريب•على•الوعي•بها•منذ•الصغر•في•الحضانات•.•3
حياة• منهج• باعتبارها• وانما• دراسيا• مقررا• باعتبارها• ليس• والجامعات• والمدارس•
LIFE STYLE•وضرورة•دينية•واجتماعية•توحدت•عليها•رسائل•كل•االديان•وتوافقت•

عليها•كل•الحضارات•والمجتمعات•المتقدمة.
هناك•.•4 يكون• حتى• الخالف• وبين• بينه• والفرق• االختالف• فن• على• التدريب• من• البد•

اال• يولد• ال• واإلقصاء• واإلنكار• فالرفض• واستيعابه،• واحتوائه• االخر• لقبول• مساحة•
العنف•والغضب•والحقد•والكراهية.

علوم•.•5 في• كان• سواء• عاما• مقررا• اإلعالمية• التربية• منهج• لجعل• ملحة• حاجة• هناك•
اإلعالم•او•غيرها•في•اطار•األنشطة•المدرسية•والجامعية•األخرى•على•ان•يمتد•هذا•

المنهج•ليشمل•كافة•الفئات•العمرية•والتعليمية•واالجتماعية.
ان•كان•من•الصعب•إيجاد•الرقابة•االلكترونية•فعلى•األقل•البد•من•حفز•المجتمع•المدني•.•6

االجتماعية• الشبكات• استخدم• آليات• وضع• في• بدورها• للقيام• ومؤسساته• بجمعياته•
بحق• مشروطا• وانما• مطلقا• ليس• والتواصل• االتصال• في• الحق• ان• الجمهور• وتوعية•
بحكم• مصانة• تبقي• ان• يجب• التي• وخصوصياتهم• وأســرارهــم• وسمعتهم• اآلخرين•
الدستور•والقانون•من•الناحية•الرسمية•وبحكم•العرف•والعادات•والتقاليد•ومن•قبلها•

الدين•من•الناحية•الفعلية.
تعظيم•مكتسبات•.•7 االجتماعية•في• الشبكات• أحرزته• الذي• النجاح• استثمار• الهام• من•

الثورة•سواء•في•تغيير•الصورة•النمطية•للمرأة•او•في•حشد•طاقات•الشباب•واستثمارها•
في•مرحلة•إعادة•البناء•او•مقاومة•أعمال•البلطجة•وخاصة•بعد•قفز•عدد•من•الجماعات•

للمقدمة•في•محاولة•للمزايدة•علي•الثورة•وقنص•مزاياها.•
من•الهام•ان•تلعب•الشبكات•االجتماعية•دور•الرقيب•السياسي•واالجتماعي•علي•اداء•.•8

وحتى• بأول• أوال• الذاتي• التصحيح• ممارسة• يمكن• حتي• والبرلمان• والحكومة• الرئيس•
تكتمل•للعملية•الديمقراطية•مقوماتها•األساسية•وخاصة•في•ظل•حالة•عدم•الرؤية•التي•
تجتاح•المناخ•السياسي•واالجتماعي•واالمني•في•مصر•منذ•قيام•الثورة•وحتى•االن.
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دور وسائل التواصل االجتماعي
يف التبادل اإلخباري بني طلبة اجلامعات العمانّية 

د. فاضل محسن كاظم 
كلية•البيان،•مسقط/سلطنة•عمان•

يشهد•العالم•تطورا•غير•مسبوق•في•ازدياد•االهتمام•بالفضاء•االلكتروني•ودوره•الفاعل•
في•العملية•االتصالية،•وقد•رافق•هذا•التطور•ازدياد•اعداد•المستخدمين•لهذا•الفضاء•بشكل•
بات•يمثل•حالة•شبه•عامة•على•مستوى•العالم،•ولم•يكن•التوجه•نحو•استخدام•)العالم•الجديد(•
مقتصرا•على•دور•محدد•او•يستهدف•فئة•ما،•بل•اضحى•ظاهرة•تشترك•فيها•اإلنسانية•لما•
توفره•من•مساحة•كبيرة•يستطيع•االفراد•والمجاميع•التحرك•في•فلكها•مستفيدين•مما•توفره•

شبكة•االنترنيت•من•قدرات•على•اشباع•الحاجات•اإلنسانية•المتعددة.

من• جديد• شكل• إيجاد• في• اإلنترنت• شبكة• في• المتالحقة• التطورات• ساهمت• وقــد•
فقد• اإلعالميين،• والمتخصصين• الباحثين• لدى• ومسمياته• تصنيفاته• تعددت• اإلعــالم،•
أطلقوا•عليه•اإلعالم•الجديد،•او•اإلعالم•البديل،•الذي•يشمل•شبكات•التواصل•االجتماعي،•
البريدية،•وغيرها•من•األشكال•واألنواع• والمدونات،•والمنتديات•اإللكترونية•والمجموعات•

المتعددة.

وتبعا•لذلك،•فقد•أنهت•ثورة•االتصال•الجديدة•العديد•من•المفاهيم•التي•كانت•سائدة•
كهرمية•االتصال،•وحارس•البوابة،•وأحادية•مصدر•الرسالة،•كما•استحدثت•عددًا•من•المفاهيم•
االتصالية•الجديدة•مثل•:•الوسائط•الرقمية،•والمجتمعات•االفتراضية،•والتشبيك•االجتماعي،•
وغيرها•من•المفاهيم•والمصطلحات•األخرى،•والتي•تدل•في•مجملها•على•مدى•الوفرة•والتنوع•

في•وسائل•االتصال•الجديدة.

اإلعالم،• تاريخ• في• فقط• ليس• كبيرًا• تطورًا• االجتماعي• التواصل• شبكات• أحدثت• لقد•
وإنما•في•حياة•األفراد•على•المستوى•الشخصي•واالجتماعي•والسياسي،•وجاءت•لتشكل•عالمًا•
افتراضيًا•يفتح•المجال•على•مصراعيه•لألفراد•والتجمعات•والتنظيمات•بمختلف•أنواعها،•إلبداء•
آرائهم•ومواقفهم•في•القضايا•والموضوعات•التي•تهمهم•بحرية•غير•مسبوقــة،•واستطاعت•هذه•
المواقع•أن•تمد•المواطنين•بقنوات•جديدة•للمشاركة•في•األنشطة•السياسية،•األمر•الذي•يجعل•
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أفراد•الشعب•دون•أن•يكون•مقتصرًا•على•فئات•دون• السياسة•شأنًا•عامًا•يمارسه•معظم• من•
أخرى،•كما•اتاحت•الثورة•االتصالية•الجديدة•ما•اصطلح•على•تسميته•بالمواطن•الصحفي•او•
المحرر،•فلم•تعد•مهمة•استقاء•المعلومات•وتحريرها•وارسالها•على•فئة•محددة،•بل•اضحى•
يسعى• التي• اإلخبارية• المادة• ونوع• شكل• بنفسه• يقرر• االجتماعي• التواصل• شبكات• مستخدم•
لمشاركة•االخرين•فيها،•واصبح•يمارس•دور•المرسل•الذي•يتابع•التغذية•المرتدة•ويغير•برسالته•

حتى•تحقق•الهدف•الذي•يبتغيه.•

تبادل•االخبار• التواصل•االجتماعي•في• ولتسليط•الضوء•على•استخدامات•ودور•شبكات•
والمعلومات•فقد•عمدت•هذه•الدراسة•في•معرفة•اهتمامات•طلبة•الجامعات•العمانية•بالرسائل•
التي•يتبادلونها•فيما•بينهم،•وما•نوع•وشكل•المادة•اإلعالمية•التي•يتداولونها•وما•هي•المواقع•

التشابكية•األكثر•استخداما•فيما•بينهم.

مشكلة الدراسة
تأثيرات• والعشرين• الحادي• القرن• في• المعلومات،• وتكنولوجيا• االتصال• ثورة• أحدثت•
كبيرة•على•منظومة•التلقي•واالستخدام•للجمهور،•وفي•فلسفتها•وادوارها•وبالتالي•في•اساليبها•
ووسائلها،•لذلك•فأن•وسائل•االعالم•واالتصال•لجأت•الى•التجديد•وتحديد•سماتها•ومقوماتها•
في•عصر•متغير•دوما،•وفقا•لمتطلبات•التنافس•الحتالل•مركز•الصدارة•عند•جمهور•المتلقين،•
الذين•وجدوا•في•تطور•تكنولوجيا•االتصال•وتعدد•اشكالها•وسهولة•استخدامها،•سبيال•لتحقيق•
التنوع•الثقافي•والترفيهي•لجميع•الفئات•االجتماعية•والمهنية•واالثنية،•وكذلك•متطلبات•الفرد•
وأنعكس• والنامية• المتقدمة• المجتمعات• جميع• في• واالجتماعية،• النفسية• وحاجاته• الروحية•
ذلك•على•مستوى•تعرض•االفراد•لوسائل•االعالم،•القديمة•منها•والجديدة،•فلم•تعد•وسائل•
المتلقين،• الوحيد•الذي•يتعرض•له•جمهور• او•الجديدة•هي•المصدر• التقليدية•منها• االعالم•
البحث• مشكلة• تحديد• فان• لذا• الجميع،• متناول• في• وأصبحت• وتعددت• المصادر• تنوعت• بل•
يعد•من•المسائل•الجوهرية•التي•ال•غنى•عنها•في•مختلف•أنواع•البحوث•ومجاالتها،•ذلك•أن•
اكتشاف•مشكلة•جديرة•بالبحث•يحتاج•الى•دقة•متناهية،•لما•لذلك•من•اثر•في•جميع•خطوات•
الدراسة• نوع• تحديد• الباحث•على• يساعد• المشكلة• فتحديد• فنية.• أم• كانت• إجرائية• البحث،•
وأهميتها•وفروضها•وتساؤالتها•التي•يستند•عليها،•أضافة•الى•تحديد•طرق•البحث•المناسبة•
ونوعية•البيانات•والمعلومات•المطلوبة•والوسائل•واالدوات•الالزمة•لجمعها•وتحليلها.•فإن•بلورة•
والعلمية.• المنهجية• الخطوات• إطار• في• تتم• أن• البد• الدراسة• موضوع• في• البحثية• المشكلة•
)السيد•أحمد•عمر•2008•(•وفي•ضوء•ما•سبق•يتضح•أن•مشكلة•الدراسة•تكمن•في•التعرف•
على•مستوى•استخدام•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•تبادل•االخبار•والمعلومات•الصحفية•بين•

طلبة•الجامعات•العمانية.•
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أمهية الدراسة
حاجة• إلى• استجابة• تأتي• أنها• حيث• من• العلمي• الجانب• في• الدراسة• هذه• أهمية• تنبع•
المكتبة•اإلعالمية•للمزيد•من•الدراسات•الميدانية•في•موضوع•االتصال•والتطورات•المتسارعة•

التي•يشهدها•والتحديات•التي•يواجهها،•

تتمثل•أهمية•الدراسة•في•النقاط•التالية•:•
تتناول•الدراسة•وسيلة•مهمة•من•وسائل•االتصال•المتمثلة•بشبكات•التواصل•االجتماعي•.•1

لوسائل• ومنافسا،• بل• مكمال،• واضحت• واستخداما• واتساعا• انتشارا• ازدادت• التي•
من• الماضية• السنوات• خالل• وتبادلها• اإلخبارية• المواد• تلقى• في• التقليدية• االعالم•
القرن•الحادي•والعشرين.ولذا•فان•الباحث•يسعى•الى•الكشف•عن•دور•تلك•الوسائل•

في•العملية•االتصالية•التي•تجري•بين•طلبة•الجامعات•العمانية.
تحاول•الدراسة•تسليط•الضوء•على•تعامل•طلبة•الجامعات•العمانية•مع•شبكات•التواصل•.•2

االجتماعي•للحصول•على•مؤشرات•هامة•عن•مستوى•هذا•التعامل•-عينة•الدراسة•–،•
مما•يفيد•الباحثين•والدارسين•في•التعرف•على•اتجاهات•هذه•الشريحة•الهامة•من•

الجمهور•في•عمان•في•ظل•ثورة•وسائل•االعالم•واالتصال.
الوقوف•على•أسس•استخدام•وسائل•التواصل•االجتماعي،•في•عملية•االتصال•الجارية•.•3

داخل•مجتمع•البحث،•كوسيلة•اتصالية•تتميز•بخصائص•فنية•وتحريرية•كان•لها•االثر•
البارز•في•تحديد•أنماط•التلقي•ومستقبل•هذه•الوسيلة•في•ظل•ثورة•االتصال.•

التحريرية•المتخذة•من•.•4 الوقوف•على•مستوى•اإلجراءات• تكمن•أهمية•الدراسة،•في•
قبل•مستخدمي•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•تبادل•االخبار•والمعلومات•فيما•بينهم.•
ما• واختيار• اإلخبارية• المادة• مع• يتعامل• الذي• المحرر• للمواطن• الحقيقي• والحضور•

يعتقد•بصالحيته•لمشاركة•االخرين.
العمانية•.•5 الجامعات• طلبة• يلجا• التي• االجتماعي• التواصل• شبكات• أهم• على• التعرف•

الستخدامها•في•عملية•االتصال•داخل•مجتمع•البحث•
فالشباب•.•6 المجتمع،• في• الفاعل• ودورهــم• الشباب• أهمية• من• الدراسة• أهمية• تنبع•

عموما،•وطلبة•الجامعات•على•وجه•التحديد،•هم•عصب•الحياة،•واألمل•المنشود•في•
تجديد•بناء•االمم•وبعث•نهضتها،•ويعلق•المجتمع•عليهم•اآلمال•العريضة،•وهم•رجال•
الغد•وبناة•الحاضر•والمستقبل،•ويستطيعون•بما•يملكون•من•إمكانات•وطاقات،•ثقافية•

وفكرية•المشاركة•الفعالة•واإليجابية•في•االرتقاء•نحو•بناء•المجتمع.
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أهداف الدراسة
تسعى•الدراسة•الى•تحقيق•االهداف•التالية•:

التعرف•إلى•أهم•الخصائص•العامة•ألفراد•عينة•الدراسة..•1
التعرف•على•استخدامات•شبكات•التواصل•االجتماعي•لدى•طلبة•الجامعات•العمانية..•2
معرفة•أنواع•المحتوى•االخباري•وأشكاله•الذي•يتم•تداوله•بين•افراد•العينة..•3
الكشف•عن•اإلجراءات•التحريرية•التي•يعمد•اليها•افراد•العينة•المبحوثه•في•إعادة•.•4

إرسال•ما•يتلقونه•من•محتوى•إخباري•إلى•اآلخرين.
تحديد•دور•مستخدمي•شبكات•التواصل•االجتماعي•من•طلبة•الجامعات•العمانية•في•.•5

عملية•التبادل•اإلخباري•التي•تجري•داخل•مجتمع•البحث.

أسئلة الدراسة
من•اجل•أن•تحقق•الدراسة•هدفها•الرئيس•المتمثل•في•التعرف•على•استخدامات•شبكات•
التواصل•االجتماعي•وكشف•واقع•هذا•االستخدام•والدور•الذي•يلعبه•في•التبادل•االخباري•بين•

افراد•مجتمع•البحث•لذا•فان•الدراسة•تسعى•إلى•اإلجابة•العلمية•عن•األسئلة•اآلتية:
ما•مدى•استخدام•طلبة•الجامعات•العمانية•لشبكات•التواصل•االجتماعي•؟•.•1
ما•الوسائل•األكثر•استخداما•لدى•مجتمع•البحث•؟•.•2
هل•يثق•المبحوثون•بشبكات•التواصل•االجتماعي•؟•ما•يستتبع•هذه•الثقة•من•استخدام..•3
هل•يقوم•الطلبة•بتلقي•مواد•إخبارية•عبر•شبكات•التواصل•االجتماعي•؟•.•4
من•.•5 يتلقونه• لما• مرسلين• إلى• يتحولون• أنهم• أم• متلقين• مجرد• المبحوثين• يكون• هل•

رسائل•اتصالية•؟•
هل•يتولى•المبحوثون•إعادة•تحرير•المادة•اإلخبارية•التي•يتولون•إعادة•ارسالها•؟•وما•.•6

اإلجراءات•التالية•إلعادة•اإلرسال•؟

حدود الدراسة
الثاني(• )كانون• يناير• بين• الواقعة• الفترة• في• الدراسة• إعــداد• تم• الزمانية:• الحدود•

واغسطس•)اب(•2014.

الحدود•المكانية•:•سلطنة•عمان.

الحدود•البشرية•:•عينة•من•طلبة•الجامعات•العمانية•
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الحدود•الموضوعية•:•دور•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•تبادل•االخبار•والمعلومات•بين•
طلبة•الجامعات•العمانية.

عينة الدراسة
عينة• فقد•شكلت• الدراسة،• هذه• في• المستهدف• الكلي• المجتمع• من• العينة•جزء• تمثل•
مختلف• طلبة• من• اختيارها• تم• مفردة• •)400( بلغت• بسيطة• عشوائية• عينة• من• الــدراســة•
الجامعات•والكليات•العمانية•العامة•والخاصة،•وهو•عدد•كاف•من•الناحية•اإلحصائية•للخروج•
يمكن• العينة• حجم• أن• إلى• اإلعالمية• الــدراســات• معظم• تشير• حيث• داللــة،• ذات• بمؤشرات•
ان•يكون•بحدود•)400(•مفردة•اذا•كان•مجتمع•البحث•يزيد•عن•عشرة•االف•فرد•)عاطف•
عدلي•العبد•عبيد•2002(.•وكان•الباحث•قد•وزع•)420(•استمارة•استبيان،•وعند•الفحص•
والتدقيق•اهمل•منها•)20(•استمارة•استبيان•لعدم•تطابقها•مع•االشتراطات•المطلوبة•إلجابات•
المبحوثين،•أو•ان•بعض•الذين•ساهموا•في•هذا•االستبيان•كانوا•من•خارج•الفئة•المستهدفة•
وبالذات•أولئك•الذين•ساهموا•في•اإلجابة•عن•أسئلة•االستبانة•عبر•االنترنيت.•وقدم•تم•توزيع•
استمارات•االستبانة•بثالث•طرق•األولى•كانت•عبر•المقابلة•الشخصية•والثانية•عبر•ارسالها•الى•
المستهدفين•عبر•البريد•االلكتروني•والطريقة•الثالثة•عبر•وضعها•على•الصفحات•الشخصية•
للباحث•على•االنترنيت،•علما•بان•الباحث•حدد•)100(•استمارة•فقط•اتاحها•للمستفتين•عبر•
االنترنيت•من•مجمل•االستمارات•الموزعة•على•المبحوثين،•ألسباب•تتعلق•بالتثبت•من•شمولهم•

بمواصفات•مجتمع•البحث.

منهج الدراسة
تعد•هذه•الدراسة•من•الدراسات•الوصفية•التي•تستخدم•المنهج•المسحي•الذي•يعد•جهدا•
والبيانات• المعلومات• على• والحصول• المشكلة• او• الظاهرة• وصف• على• يساعد• منظما• علميا•
الالزمة•لإلجابة•عن•أسئلة•الدراسة•)سمير•حسين•1999(.•واستخدام•هذا•المنهج•يعد•انسب•
المعلومات• يفسر• بل• الوصف• حــدود• عند• يقف• ال• حيث• وأهدافها• الدراسة• لطبيعة• المناهج•
األسباب• ورصد• الدراسة• مشكلة• على• الوقوف• في• تفيد• معنى• ذات• دالالت• منها• ويستخلص•

الكامنة•ورائها.•

أداة الدراسة
اعتمدت•الدراسة•االستبانة•)Questionnaire(•أداة•لجمع•المعلومات،•بغية•التوصل•إلى•
نتائج•تتعلق•بجوانب•أساسية•بأنماط•استخدامات•عينة•الدراسة•لشبكات•التواصل•االجتماعي•
في•تبادل•االخيار•والمعلومات،•وتضمنت•االستبانة•التي•وزعت•على•المبحوثين•مجموعة•من•
وآراء• حقائق• لتقديم• مقنعة• منهجية• بأساليب• العينة• أفــراد• استثارة• تستهدف• التي• األسئلة•
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وأفكار•معينة•في•إطار•البيانات•المرتبطة•بموضوع•الدراسة•وأهدافها،•وكانت•اغلب•األسئلة•
مغلقة،•عدا•بعض•األسئلة•المفتوحة،•التي•وضعها•الباحث•لمعرفة•ما•يجول•في•ذهن•أفراد•
العينة•من•معلومات•وأفكار•وآراء•حول•موضوع•الدراسة،•ولضمان•تحديد•وضوح•البعد•الذي•
يركز•عليه•المبحوث•لدى•اإلجابة،•وألنه•يمثل•األسلوب•األسهل•في•تدوين•اإلجابات•وتبويبها.

)طاهات،2011(.

قياس الصدق والثبات
من• عدد• على• االستمارة• تم•عرض• الظاهري،•حيث• الصدق• أسلوب• الباحث• استخدم•
محكمين• أربعة• على• عرضها• خالل• من• األداة• الختبار•صدق• اإلعــالم• مجال• في• المحكمين•
مختصين•من•ذوي•الخبرة•العلمية•والعملية)1(•بهدف•التعرف•إلى•مدى•صالحيتها•لالستخدام•
ميدانيًا،•ومدى•قدرتها•على•تلبية•أغراض•الدراسة•ودقة•العبارات•الواردة•فيها.•وبعد•إبداء•
بعض•المالحظات•أجرى•الباحث•التعديالت•الالزمة•عليها•حتى•وصلت•إلى•شكلها•النهائي.•

اختبار الثبات
أما•بالنسبة•لثبات•األداة•فقد•تم•توزيع•االستبانة•ذاتها•على•عينة•مكونة•من•)20(•طالبًا•
وطالبة•من•بين•طلبة•الجامعات•العمانية•الذين•يستخدمون•شبكات•التواصل•االجتماعي،•وكانوا•
ضمن•أفراد•عينة•الدراسة،•وذلك•بعد•فترة•شهر•من•توزيع•االستبانة،•أسفرت•نتيجة•االختبار•
عن•نسبة•االتفاق•بين•إجابات•كلتا•المقابلتين•)القبلي•والبعدي(،•حيث•بلغ•معامل•الثبات•الكلي•

94••%•مما•اعتبره•الباحث•مستوى•مناسبًا•من•الثبات.

التعريفات اإلجرائية 
1 - االستخدام

بأنه• االستخدام• •Yves-François•Le•Coadic لوكوياديك«• فرونسوا• »يافيس• يعرف•
نشاط•اجتماعي•يتحول•إلى•نشاط•عادي•في•المجتمع•بفضل•التكرار•والقدم،•فحينما•يصبح•
االستعمال•متكرر•ويندمج•في•ممارسات•الفرد•وعاداته•يمكن•حينئذ•الحديث•عن•االستخدام.•
المتكرر• االستخدام• هو• الدراسة• هذه• في• باالستخدام• المقصود• فان• وعليه• •)2003 )دليو•

والطوعي•لشبكات•التواصل•االجتماعي.•

عرضت•استمارة•االستبيان•على•األساتذة•االتية•أسماؤهم•:• •)1(
1•-•األستاذ•المشارك•الدكتور•جاسم•الشيخ•عميد•كلية•البيان،•مسقط•/•سلطنة•عمان.• •

2•-•األستاذ•المشارك•الدكتور•زهير•حسين•رئيس•قسم•االعالم•في•الجامعة•االهلية،•المنامة/البحرين.• •
3•-•األستاذ•المشارك•الدكتور•عبد•الكريم•الدبيسي•من•قسم•االعالم•بجامعة•البتراء،•عمان/األردن.• •
4•-•األستاذ•المساعد•الدكتور•محمد•صاحب•سلطان•من•قسم•االعالم•بجامعة•البتراء،•عمان/األردن.• •
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2 - شبكات التواصل االجتماعي
شبكات•اجتماعية•تفاعلية•تتيح•التواصل•لمستخدميها•في•أي•وقت•يشاءون•وفي•أي•مكان•
من•العالم,•ظهرت•على•شبكة•اإلنترنت•منذ•سنوات•قليلة•وغيرت•في•مفهوم•التواصل•والتقارب•
)محمد• البشر• بني• بين• العالقات• تعزز• كونها• االجتماعي• أسمها• واكتسبت• الشعوب,• بين•
المنصور،2011(•والمقصود•بشبكات•التواصل•االجتماعي•في•هذه•الدراسة•هي•فيس•بوك،•

تويتر،•واتساب،•تيليجرام،•انستجرام،•لينكد•ان،•جوجل•بالس•

3 - التبادل االخباري 
التبادل•االخباري•بين•المؤسسات•اإلعالمية•المختلفة•واضحى• شاع•استخدام•مصطلح•
يعنى•انتقال•حزم•االخبار•والمواد•اإلعالمية•بما•فيها•الصور•والتخطيطات•والرسوم•بين•تلك•
عدة• او• واحد• باتجاه• اإلعالمية• المواد• انتقال• هو• الدراسة• هذه• في• نقصده• والــذي• الوسائل•

اتجاهات•بين•مستخدمي•شبكات•التواصل•االجتماعي•

4 - شكل املادة اإلخبارية 
االخبار• مثل• الصحفية• الفنون• من• فن• تحت• تندرج• التي• اإلعالمية• المادة• به• ونعني•
والتقارير•والتحقيقات•والمقابالت•الصحفية•والمقاالت•الصحفية•والصور•والرسوم•والتخطيطات•

والكاريكاتور.•

5 - أنواع املادة الصحفية 
سياسية،• احــداث• من• اإلخبارية• الــمــواد• تغطيه• ما• الــدراســة• هــذه• في• به• والمقصود•

اقتصادية،•رياضية،•اجتماعية،•منوعات،•دينية..•الخ.•

الدراسات السابقة
االجتماعي• التواصل• شبكات• )دور• الموسومة• •)2012( عابد• زهير• دراســة• سعت• •- 1
في•تعبئة•الراي•العام•الفلسطيني•نحو•التغيير•االجتماعي•والسياسي(•الى•معرفة•دور•شبكات•
التواصل•االجتماعي•في•تشكيل•الراي•العام•لدى•جمهور•طلبة•الجامعات•الفلسطينية•من•خالل•
دراسة•عينة•ضمت•)500(•مفردة،•وتوصلت•الدراسة•الى•تفوق•البريد•االلكتروني•بنسبة•88•%•
التواصل• يثقون•بشبكات• وانهم• العينة،• اهتمام• الفيس•بوك•79.8•%•في•االستحواذ•على• يليه•

االجتماعي•والدور•الذي•تقوم•به•في•تشكيل•الراي•العام•بنسبة•58.2•%.

2 -•استعانت•دراسة•ممدوح•عبد•الواحد•محمد•)2012(•الموسومة•)شبكات•التواصل•
االجتماعي•والتحوالت•السياسية•في•المجتمع•المصري•:•دراسة•ميدانية•على•عينة•من•الشباب•
الجامعي(•بعينة•قوامها•)300(•مفردة•من•طلبة•جامعة•كفر•الشيخ•لمعرفة•رؤيتهم•تجاه•مشكلة•
الدراسة•وتحليل•دور•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•التحوالت•السياسية•التي•شهدها•المجتمع•
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المصري،•وخلصت•الدراسة•الى•عدد•من•النتائج•منها•اسهام•تلك•الشبكات•بدور•رئيس•في•
التحوالت•السياسية•حيث•اتاحت•فضاءا•للتعبير•عن•الحركات•االجتماعية•والسياسية•الناشئة•
تأثير•شبكات• في• والتهويل• المبالغة• يمكن• ال• انه• يشير• الباحث• ولكن• المصري.• المجتمع• في•
التواصل•االجتماعي،•حيث•تمثل•دورها•بصورة•رئيسة•في•التعبئة•األيديولوجية•للثورة•المصرية•
وتنظيم•وقائعها•واحداثها،•كما•توصلت•الدراسة•الى•الدور•الذي•اضطلعت•به•شبكات•التواصل•

االجتماعي•في•قيام•ونجاح•ثورة•25•يناير.•

3 -•هدفت•دراسة•امال•كمال•)2011(•الموسومة•)استخدام•طالب•الجامعات•المصرية•
لمواقع•الشبكات•االجتماعية•وعالقة•براس•المال•االجتماعي•:•تطبيق•على•الفيس•بوك(•الى•
من• االجتماعي• المال• وراس• االجتماعي• التواصل• وسائل• استخدام• بين• العالقة• على• التعرف•
خالل•دراسة•وصفية•مسحية•شملت•)300(•مفردة•من•طلبة•الجامعات•المصرية•وقد•توصلت•
الدراسة•الى•ان•نسبة•استخدام•موقع•الفيس•بوك•بشكل•يومي•بلغت•75.4•%•من•عدد•المبحوثين•
مع• والتواصل• االجتماعي• التواصل• لشيكات• استخدامهم• إزاء• بالرضا• يشعرون• الطلبة• وان•
المال• لراس• والسلبية• اإليجابية• االثار• بين• التفريق• الى•ضرورة• الدراسة• االخرين،•وتوصلت•
شبكات• عبر• فيها• مرغوب• غير• أغــراض• او• بناءة• اهــداف• تحقيق• بين• والتمييز• االجتماعي•

التواصل•االجتماعي.•

تنشيط• في• االعالم• )دور• الموسومة• مــراد)2011(• كامل•خورشيد• دراسة• 4 -•سلطت•
الحراك•السياسي•العربي•–•شبكات•التواصل•االجتماعي•نموذجا•(•الضوء•على•كيفية•توظيف•
الحراك•السياسي•العربي•إلمكانات•شبكات•التواصل•االجتماعي،•وقد•خلصت•الدراسة•الى•ان•
هذه•المواقع•أصبحت•محطات•حشد•للمشاركة•السياسية•في•الحراك•العربي•وكسرت•حاجز•
أفكار• نشر• في• وحققت•حضورها• علني• نشاط• الى• السري• السياسي• العمل• وحولت• الخوف،•
التواصل• شبكات• ساهمت• فقد• الدراسة• وحسب• عليها،• القائمين• لمطالب• والترويج• الثورات•

االجتماعي•في•تغيير•الصورة•النمطية•للشباب•العربي.•

الدراسات باللغة اإلجنليزية
1 -•دراسة•حازم•خليل•الخدام•الموسومة•)تأثير•الشبكات•االجتماعية•على•التواصل•بين•
تأثير• التعرف•على• إلى• الدراسة• وقد•سعت• نموذجا(• بوك• :الفيس• للبنات• اربد• كلية• طالبات•
شبكات•التواصل•االجتماعي•على•التواصل•بين•األشخاص•من•طالب•جامعة•اربد•كلية•البنات،•
ولتحقيق•هدف•الدراسة•استخدم•الباحث•المنهج•الوصفي•والتحليلي•لتحليل•بيانات•الدراسة،•
وقد•تألفت•عينة•الدراسة•من•296•طالبة.•وقد•توصلت•الدراسة•في•نتائجها•وجود•عالقة•ذات•
داللة•إحصائية•بين•استخدام•الفيس•بوك•وعدد•الساعات•المستخدمة•والتواصل•بين•األشخاص•
من•الطالب•وال•توجد•فروق•ذات•داللة•إحصائية•تتعلق•تأثير•استخدام•الفيس•بوك•في•التواصل•
على• الدراسي• والمستوى• والتخصص،• الشهري،• الدخل• بسبب• الطالب• من• األشخاص• بين•
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مستوى•الداللة،•واشارت•الدراسة•الى•فروق•ذات•داللة•إحصائية•تتعلق•تأثير•استخدام•الفيس•
بوك•في•التواصل•بين•األشخاص•من•الطالب•بسبب•مكان•اإلقامة.•واختتمت•الدراسة•نتائجها•
بان•استخدام•الفيس•بوك•يؤثر•على•سلوك•الطالب•في•كلية•البنات•جامعة•اربد•حيث•تقلصت•

رغبة•التواصل•بين•األشخاص•من•الطالب•مع•اآلخرين.•

التواصل•االجتماعي•على• تأثير• ياماموتو(• ناقش•)ماثيو•جيمس•كوشن•وماساهيرو• •- 2
الموسومة• بدراستهما• االمريكية،• االنتخابات• في• السياسي• القرار• اتخاذ• في• الكليات• طلبة•
)هل•التواصل•االجتماعي•عقبة•حقيقية•؟•استخدام•طلبة•الكليات•لإلعالم•االلكتروني•واتخاذ•
القرار•السياسي•في•انتخابات•2008(،•وناقشت•الدراسة•استخدام•الفضاء•االلكتروني•خالل•
بين• وإيجابية• مهمة• عالقة• وجود• الدراسة• أظهرت• وقد• •،2008 عام• االمريكية• االنتخابات•
االعتماد•على•وسائل•التواصل•االجتماعي•والتعبير•عن•الفاعلية•السياسية•وقيمت•اهتمام•وسائل•
اإلعالم•االجتماعية•والتعبير•على•اإلنترنت،•وفيما•يتعلق•بالفاعلية•الذاتية•السياسية•والمشاركة•
السياسية•الظرفية.•أظهرت•البيانات•المستقاة•من•استقصاء•الكتروني•لطالب•الكليات•عالقات•

إيجابية•هامة•بين•االهتمام•بمصادر•اإلنترنت•التقليدية•والفاعلية•الذاتية•السياسية.

التعليق على الدراسات السابقة 
1 -•جاءت•الدراسات•متنوعة•من•حيث•الهدف•واألهمية•واختيار•العينة•والمنهج•واألدوات•
التعرف• أساس• على• تقوم• التي• الدراسة• مشكلة• تحديد• في• الباحث• أفاد• مما• المستخدمة،•
ذلك• وعالقة• الدراسة•–• عينة• االخباري–• التبادل• في• االجتماعي• التواصل• وسائل• دور• على•
بالمتغيرات•الديموغرافية•وصياغة•تساؤالت•الدراسة•في•محاولة•لتفسير•تلك•العالقات•المتوقعة•
بين•متغيرات•الدراسة،•باإلضافة•إلى•استخدام•األساليب•اإلحصائية•المناسبة•الختبار•العالقة•
بين•المتغيرات،•كما•أفاد•تنوع•الدراسات•السابقة•في•مناقشة•نتائج•الدراسة،•ومحاولة•تفسير•

هذه•النتائج•في•ضوء•خصوصية•مجتمع•الدراسة.•

2 -•تنوعت•أساليب•جمع•البيانات•في•الدراسات•السابقة•واستخدام•المناهج•العلمية•التي•
النتائج•الدقيقة،•مما•أفاد•الباحث•في•إعداد•االستمارة• شكلت•أساسا•صحيحا•للوصول•الى•

الميدانية•لتطبيقها•على•طلبة•الجامعات•العمانية•-•عينة•الدراسة•-.

3 -•اكدت•الدراسات•السابقة•تزايد•استخدام•شبكات•التواصل•االجتماعي•وخصوصا•بين•
فئات•الشباب•التي•ينضوي•تحت•وصفها•طلبة•الجامعات.•

4 -•ركزت•الدراسات•وخصوصا•العربية•منها•على•دور•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•
العام•2011•وما•بعده.• المشاركة•السياسية،•وتأثيرها•على•الحراك•الشعبي•الذي•جرى•في•

وتنامي•هذا•الدور•في•القضايا•التي•تهم•الشباب.
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وأصبحت• االفــراد• بين• للتواصل• حيويا• مجاال• االجتماعي• التواصل• 5 -•أضحت•شبكات•
العينات• افــراد• بين• السائدة• االجتماعية• العالقات• في• الفردي• المواجهي• للتواصل• امتدادا•

المبحوثة.

اإلطار النظري 
ساهمت•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•زيادة•فعالية•اشراك•الجمهور،•وعدم•التعامل•
اذ• التقليدية،• به•وسائل•االعالم• تتسم• كانت• متلقي،•وهو•ما• انه•مجرد• المستخدم•على• مع•
اصبح•االتصال•يسير•باتجاهين•تتبادل•فيه•اطراف•العملية•االتصالية•األدوار•لما•تملكه•شبكات•
التواصل•االجتماعي•من•قدرات•ومقومات•الوصول•والنفاذ•للجميع•باستخدام•الفضاء•االلكتروني•
التواصل•االجتماعي• او•قيود•او•معوقات،•ولقد•أتاحت•مواقع• المترامي•األطراف•بال•حواجز•
واجــراء• والرسائل• الفيديو• مقاطع• وتبادل• والصور• بالملفات• التشارك• إمكانية• لمتصفحيها•
نوعيا• تطورا• األخيرة• السنوات• في• االجتماعي• التواصل• شبكات• وشهد• الفورية.• المحادثات•
احدث•نوعًا•من•التواصل•االجتماعي•بين•البشر•في•فضاء•إلكتروني•افتراضي,•قرب•المسافات•
واستأثرت•بجمهور• الشبكات• وتعددت•هذه• الثقافات،• بين• وزاوج• الحدود• وألغى• الشعوب• بين•
واسع•من•المتلقين,•ولعبت•األحداث•السياسية•والطبيعية•في•العالم•دورًا•بارزًا•في•التعريف•
بهذه•الشبكات,•وبالمقابل•كان•الفضل•أيضًا•لهذه•الشبكات•في•إيصال•ما•يشبع•رغبات•جمهور•
المتلقين.•وعليه•فان•شبكات•التواصل•االجتماعي•ومفهومها•وتعريفها•يمثل•المحتوى•االتصالي•
الذي•يتميز•بالطابع•الشخصي،•والمتناَقل•بين•طرفين•أحدهما•مرِسل•واآلخر•مستقِبل،•عبر•
وسيلة•تمثلها•الشبكة•االجتماعية،•مع•حرية•الرسالة•للمرِسل،•وحرية•التجاوب•معها•من•قبل•
المتلقين•دون•ان•يكون•هناك•دور•لحارس•البوابة.•ويشير•)the freedictionary.com(•الى•ان•
شبكات•التواصل•هي•»الطرق•الجديدة•في•االتصال•في•البيئة•الرقمية•بما•يسمح•للمجموعات•
األصغر•من•الناس•بإمكانية•االلتقاء•والتجمع•على•اإلنترنت•وتبادل•المنافع•والمعلومات،•وهي•
بيئة•تسمح•لإلفراد•والمجموعات•بإسماع•صوتهم•وصوت•مجتمعاتهم•إلى•العالم•اجمع«.ويعرف•
)زاهر•راضي،•2012(مواقع•التواصل•االجتماعي•بانها•»منظومة•من•الشبكات•اإللكترونّية•التي•
تسمح•للمشترك•فيها•بإنشاء•موقع•خاص•به،•ومن•ثم•ربطه•عن•طريق•نظام•اجتماعي•إلكتروني•

مع•أعضاء•آخرين•لديهم•االهتمامات•والهوايات•نفسها«.•

ويمكن•ان•نخلص•إلى•شبه•اتفاق،•أن•مواقع•التواصل•االجتماعي•تشير•إلى•حالة•من•التنوع•
في•االشكال•والتكنولوجيا•والخصائص•التي•حملتها•الوسائل•المستحدثة•عن•التقليدية،•السيما•
التفاعلية.• رئيسة•هي• لميزة• نتيجة• وتأتيان• والتخصيص،• الفردية• بإعالء•حاالت• يتعلق• فيما•
فإذا•ما•كان•االعالم•الجماهيري•واالعالم•واسع•النطاق•وهو•بهذه•الصفة•وسم•اعالم•القرن•
العشرين,•فإن•االعالم•الشخصي•والفردي•هو•اعالم•القرن•الجديد.•وما•ينتج•عن•ذلك•من•
تغيير•انقالبي•للنموذج•االتصالي•الموروث•بما•يسمح•للفرد•العادي•ايصال•رسالته•إلى•من•يريد•
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النموذج• وفق• اسفل• الى• أعلى• وليس•من• االتجاهات• واسعة• وبطريقة• يريد،• الذي• الوقت• في•
االتصالي•التقليدي.•فضال•عن•تبني•هذه•المواقع•تطبيقات•الواقع•االفتراضي•وتحقيقه•لميزات•
مصطفى• )عباس• الدولية• والحدود• الوطنية• الدولة• لمفهوم• وتجاوزه• والتخصيص• الفردية•
الباحثين• جعلت• االلكتروني،• الفضاء• استخدام• في• الهائل• النمو• أدى• وقد• •)2008 صادق،•
يستخدم• كيف• من• والتحول• اهتماماتهم،• من• يزيدون• واإلشباعات• االستخدامات• مجال• في•
األفراد•االنترنت•إلى•دراسة•األسباب•والدوافع•التي•تدفعهم•الستخدام•هذا•الوسيط•–•وقد•أكد•
Rosengren & Windahl،)عزة•الحكي،•2009(•أن•نموذج•االستخدامات•واإلشباعات•يركز•

مباشر،• بشكل• أهدافه• على• االتصالي• سلوكه• ويبني• االتصال• لوسائل• المستخدم• الفرد• على•
فضاًل•عن•أنه•يختار•من•بين•البدائل•الوظيفية•ما•يستخدمه•لكي•يشبع•احتياجاته.•وقد•أحدثت•
التقنية•العالية•تحواًل•في•استخدامات•شبكات•التواصل•االجتماعي،•التي•أصبحت•شغل•الشباب•
تلك• انتشار•استخدام• إن• المختلفة،• الجامعيون•بمستوياتهم• الطلبة• الشاغل،•وفي•مقدمتهم•
التقنية•في•أغلب•دول•العالم•يفيد•بأنها•أصبحت•هاجس•الشباب•ومحل•اهتمامهم،•أنها•ثقافة•
جديدة•فرضت•نفسها•على•المجتمعات•لها•مميزات•متعددة•منها•الحرية•التي•تتحها•الرسالة•
الوقت• اختيار• وكذلك• •)Kas Kalba•2008( عدمه،• أو• الرسالة• على• الــرد• في• إليه• للمرسل•

المناسب•في•الرد•عليها.

نظرية االستخدامات واإلشباعات
كوظيفة• الجماهيري• االتصال• دراســة• على• واإلشباعات• االستخدامات• نظرية• ركــزت•
منتظمة،•فخالل•عقد•األربعينيات•من•القرن•العشرين،•أدى•إدراك•عواقب•الفروق•الفردية•
والتباين•االجتماعي•إلى•إدراك•السلوك•المرتبط•بوسائل•اإلعالم،•ثم•بدأت•عالقات•جديدة•
من•هذا•المنظور•وكانت•هذه•العالقة•بين•الجماهير•ووسائل•اإلعالم•ما•لفت•النظر•بأن•تحولت•
الرؤية•التي•كانت•ترى•الجماهير•بأنها•عنصر•سلبي•غير•فعال•إلى•رؤية•أخرى•على•إنها•فعاله•
في•انتقاء•أفرادها•لرسائل•ومضمون•مفضل•من•وسائل•اإلعالم،•ومن•هذا•المنظور•اكتشف•
المعنى•لهذه•النظرية•»•نظرية•االستخدامات•واإلشباعات•»•المتحققة•بأن•الجمهور•هو•األساس•
بالعملية•أو•الوسيلة•اإلعالمية•التي•تلبي•حاجاته•وتشبع•رغباته•الكامنة•في•داخله،•ومعنى•هذا•
أن•الجمهور•ليس•سلبيًا•يقبل•كل•ما•تعرضه•عليه•وسائل•اإلعالم،•ويرى•»•كاتز•وزمالؤه•»•أن•
لتحقق•أهداف•رئيسة•وتتضمن• يعتمد•على•خمسة•فروض• منظور•االستخدامات•واإلشباعات•

فروض•هذا•النموذج•ما•يأتي•)حسن•مكاوي•وليلى•السيد،•2001(
التأكيد•على•أن•الجمهور•هو•الذي•يختار•الرسائل•والمضمون•الذي•يشبع•حاجاته•وليس•.•1

وسائل•االتصال•التي•تستخدم•الجمهور•أو•األفراد.
أن•الجمهور•مشارك•فعال•في•عملية•االتصال•الجماهيري،•ويستخدم•وسائل•االتصال•.•2

لتحقيق•أهداف•مقصودة•تلبي•توقعاته.
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األفراد•يحددون•دائمًا•حاجاتهم•ودوافعهم،•وبالتالي•يختارون•الوسائل•التي•تشبع•تلك•.•3
الحاجات.

الجمهور•.•4 استخدامات• خالل• من• السائدة• الثقافية• المعايير• على• االستدالل• يمكن•
لوسائل•االتصال،•وليس•من•خالل•محتوى•الرسائل•فقط.

ميل•استخدام•وسائل•االتصال•إلى•الحاجات•التي•يدركها•الجمهور•وتتحكم•في•ذلك•.•5
عوامل•الفروق•الفردية.

أهداف• ثالثة• لتحقيق• الفروض• خالل• من• واإلشباعات• االستخدامات• نظرية• وتسعى•
رئيسة•:

الهدف•األول•:•الكشف•عن•كيفية•استخدام•األفراد•لوسائل•اإلعالم.

الهدف•الثاني•:•الكشف•عن•دوافع•االستخدام•لوسائل•معينة•مثل•دوافع•استخدام•شبكات•
التواصل•االجتماعي.

الهدف•الثالث•:•التأكيد•على•الفهم•العميق•لعملية•االتصال•من•خالل•النتائج•التي•يتم•
التوصل•إليها.

ويمكن•توظيف•نظرية•االستخدامات•اإلشباعات•لخدمة•أهداف•الدراسة،•وذلك•بالنظر•
إلى•اإلشباعات•التي•تقدمها•شبكات•التواصل•االجتماعي•لمستخدميها،•وهذه•اإلشباعات•على•

النحو•اآلتي•:•)دليو،2003(

التواصل• النوع•من•اإلشباعات•عن•استخدام•شبكات• وينتج•هذا• المحتوى :• إشباع  •- 1
اإلشباع• قسمين:• إلــى• وينقسم• نفسها،• الوسيلة• أجــل• من• ال• المحتوى• أجــل• من• االجتماعي•
ويرتبط• النشر،• تتميز•بسرعة• التي• واألخبار• المعلومات،• الحصول•على• التوجيهي:•ويتضمن•
إذ• االلكترونية،• الوسائط• على•خدمات• واالعتماد• االستخدام،• بكثرة• اإلشباع• من• النوع• هذا•
تتميز•هذه•الخدمة•بعدم•وجود•قيود•أو•رقابة•على•النشر،•ويمّكن•ذلك•المستخدمين•من•نشر•
في• التقليدية• اإلعالم• وسائل• في• تنشر• أن• يمكن• ال• أو•خفيفة• أخبار•حساسة،• أو• معلومات،•

الوسط•الذي•يعيشه•مستخدمو•شبكات•التواصل•االجتماعي.

2 -•اإلشباع االجتماعي :•ويقصد•به•الربط•بين•المعلومات•التي•يحصل•عليها•الفرد•من•
خالل•شبكات•التواصل،•وعالقاته•االجتماعية،•وينقسم•إلى•قسمين:•األول؛•إشباع•اجتماعي•
أما• والمناقشات،• االجتماعي• التفاعل• التي•تستخدم•في• المعلومات• تبادل• إقناعي•من•خالل•
القسم•الثاني:•إشباع•اجتماعي•هزلي:•وهو•المعلومات•المثيرة•والغريبة•والهزلية•التي•ال•تستخدم•

عادة•في•المناقشات•الجادة.•
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3 -•إشباعات االتصال :•وهي•اإلشباعات•الناتجة•عن•استخدام•شبكات•التواصل•االجتماعي•
نفسها،•واختيار•هذه•الوسيلة•قصدًا،•وال•يرتبط•هذا•النوع•من•اإلشباعات•بما•تقدمه•الرسائل•
من•محتوى،•وينقسم•إلى•قسمين:•إشباعات•شبه•اجتماعية:•ويقصد•بها•العالقة•بين•الوسيلة•
والفرد،•حيث•يشعر•الفرد•أن•استخدام•رسائل•SMS•جزء•منه•ال•يمكنه•التخلي•عنها،•ويشجع•
هذا•الشعور•وجود•األلفة•بين•األفراد•باستخدام•بعض•األلفاظ•الدارجة•في•الرسائل•التي•تدل•
على•األلفة•بينهم،•والقسم•الثاني•إشباعات•شبه•توجيهية:•ويتحقق•هذا•النوع•من•اإلشباع•من•
خالل•تخفيف•اإلحساس•بالتوتر،•مثل•إشباعات•دعم•الذات،•ويالحظ•ذلك•في•استخدامها•

ألغراض•التسلية•والترفيه،•أو•االرتباط•الدائم•باإلنترنت•)•العياضي،•2001(•

)Social Networking( : شبكات التواصل االجتماعي
المواقع• لظهور• الحقيقية• البداية• الماضي،• القرن• من• األولــى• التسعينات• أعــوام• تعد•
التواصل•االجتماعي•على•اإلنترنت،•حين•صمم•)راندي• التي•تسمى•شبكات• أو• االجتماعية،•
كونرادز(•موقعًا•اجتماعيًا•للتواصل•مع•أصدقائه•وزمالئه•في•الدراسة•في•بداية•عام•)1995(،•
وأطلق•عليه•أسم•)Classmates.com(،•وبهذا•الحدث•سجل•أول•موقع•تواصل•إلكتروني•افتراضي•
بين•سائر•الناس.•ثم•تاله•موقع•)Six Degrees.com(الذي•اعتمد•على•فتح•صفحات•شخصية•
يحققا• لم• النهما• اغلقا• الموقعين• لكن• والجماعي،• الفردي• االرســال• فيها• يتم• للمستخدمين•
الربحية•المطلوبة.•وال•بد•من•تقديم•نبذة•بسيطة•ومختصرة•عن•شبكات•التواصل•االجتماعي•

التي•وردت•في•هذه•الدراسة•وهي•كاالتي•:•

1 - فيس بوك : هو•شبكة•اجتماعية•استأثرت•بقبول•وتجاوب•كبير•من•الناس•خصوصًا•
من•الشباب•في•جميع•أنحاء•العالم،•وهي•ال•تتعدى•حدود•مدونة•شخصية•في•بداية•نشأتها•
في•شباط•عام•)2004(،•في•جامعة•)هارفارد(•في•الواليات•المتحدة•األمريكية،•اسسها•
الطالب•)مارك•زوكربيرج(،•وكانت•مدونته•)الفيس•بوك(•محصورة•في•بدايتها•في•نطاق•
الجامعة•وبحدود•اصدقائه،•ثم•يطوره•ليشمل•بقية•طلبة•الجامعات•وبعض•المدارس،•ولم•
بفترة•زمنية• العالم•االفتراضي• المدونة•ستجتاح• له•إن•هذه• بباله•هو•وصديقين• يخطر•
قصيرة•جدًا،•فتخطت•شهرتها•حدود•الجامعة•وانتشرت•في•مدارس•الواليات•المتحدة•
األمريكية•المختلفة،•إال•أن•هذه•المدونة•لم•تحقق•تميزًا•على•المواقع•االجتماعية•األخرى•
التي•سبقتها•مثل•موقع•)ماي•سبيس(•وغيره،•حتى•عام•)2007(،•حيث•حقق•القائمون•
على•الموقع•إمكانيات•جديدة•لهذه•الشبكة•ومنها،•إتاحة•فرصة•للمطورين•مما•زادت•هذه•

الخاصية•من•شهرة•موقع•الفيس•بوك.•)احمد•يونس•محمد،•2013(

2 - تويتر: كانت•بدايات•ميالد•هذه•الخدمة•المصغرة•)تويتر(•أوائل•عام•)2006(،•
التدوين• تطويري•لخدمة• إجراء•بحث• األمريكية•على• •)Obvious(•أقدمت•شركة عندما•
في• الناس• لعامة• الخدمة• هذه• استخدام• ذاتها• المعنية• الشركة• أتاحت• ثم• المصغرة،•
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أكتوبر•من•من•العام•نفسه•ومن•ثم•أخذ•هذا•الموقع•باالنتشار،•باعتباره•خدمة•حديثة•
الخدمة• هذه• بفصل• ذاتها• الشركة• أقدمت• ذلك• بعد• المصغرة،• التدوينات• مجال• في•
المصغرة•عن•الشركة•األم،•واستحدثت•لها•أسمًا•خاصًا•يطلق•عليه•)تويتر(•وذلك•في•
من• تمكنهم• المغردين،• من• لمستخدميه• مصغرة• خدمة• ويقدم• •.)2007( عام• أبريل•
إلى•صفحاتهم• الواحدة• للرسالة• إرسال•تحديثاتهم•برسالة•ال•تزيد•على•)140(•حرفًا•
إيصال• بسرعة• تويتر• ويتميز• عليها،• الــردود• وكتابة• قراءتها• للزوار• ويمكن• الخاصة،•

المعلومات•خصوصًا•اإلخبارية.•)محمد•المنصور،•2012(.

3 - واتس اب: هو•تطبيق•تراسل•فوري،•محتكر،•ومتعدد•المنصات•للهواتف•الذكية.•
ويمكن•باإلضافة•إلى•الرسائل•األساسية•للمستخدمين،•إرسال•الصور،•الرسائل•الصوتية،•
واألوكراني• أكتون• بريان• األمريكي• •2009 عام• في• اب• واتس• أسس• والوسائط.• الفيديو•
سانتا• في• مقرها• ويقع• ياهو،• موقع• في• السابقين• الموظفين• من• وكالهما• كوم،• جين•
كالرا،•كاليفورنيا.•وقد•قامت•شركة•الفيس•بوك•بشراء•واتساب•في•19•فبراير•من•العام•
2014•بمبلغ•19•مليار•دوالر•أمريكي•انتشر•برنامج•واتس•اب•بشكل•كبير•خالل•السنتين•
الماضيتين،•مما•جعله•يحتل•مركز•الصدارة•وال•يغيب•هذا•البرنامج•عن•اي•هاتف•محمول•

أيا•كان•نوعه•وأيا•كانت•مواصفاته.)•ويكيبيديا(.

الــذي• تيليجرام• ــروف• دبـ وبــافــل• ــروف• دبـ نيكوال• االخـــوان• أســس•  : تــيــلــيــجــرام   - 4
التطبيق،• هذا• لمستخدمي• يمنحها• التي• العالية• والخصوصية• التشفير• بجودة• يتميز•
يتمكن• لن• لذلك• ذلك،• مع• بــاإلداء• وسرعة• وخفة• ومميز• عالي• بتشفير• تيليجرام• يتمتع•
مراقبة• مــن• االتــصــاالت• شــركــات• أو• والشرطة• المباحث• أجــهــزة• او• الهاكرز• مــن• أحــد•
الــذي• •Line برنامج• مثل• مشفرة• الغير• الــبــرامــج• بعكس• محتوياته،• او• بــه• تفعل• مــا•
ذو• اب• واتــس• برنامج• أو• للجميع،• مكشوفًا• ليصبح• نظامه• عــن• التشفير• بإلغاء• قــام•
تيليجرام. مثل• تطبيقات• أمــام• األمــان• من• قــدر• بأقل• يتمتع• والــذي• الضعيف• •التشفير•
الناس•خاصة• للغاية•لحماية•خصوصيات• اليوم•أصبح•مهما• التشفير• المعروف•أن• ومن•
أن•تطبيقات•الدردشات•تحتوي•على•العديد•من•المعلومات•الخاصة•التي•يتناقلها•الناس•
يمكن•البدء•بمحادثة•سرية•Secret Chat•مع•قائمة•االصدقاء•من•خالل•الضغط•على•االسم•
المطلوب•ثم•اختيار•Create Secret Chat•مع•األخذ•بعين•االعتبار•أنه•يجب•على•الطرف•
اآلخر•قبول•الدخول•في•محادثة•سرية•حيث•سيتم•ارسال•دعوة•لمحادثة•آمنة•وسرية،•
وحينها•سيتم•تبادل•مفاتيح•التشفير•وتبادل•الحديث•والصور•والموقع•بشكل•مشفر•تشفيرا•
قويا•باإلضافة•لتشفير•االتصال•الذي•يتمتع•به•البرنامج•أصال.)شبكة•المساعدة•العربية(.

عام• االمريكية• فرانسيسكو• سان• والية• في• طرحه• مجاني• برنامج• انستجرام :   - 5
فقط•ألجهزة• موجها• بدايته• في• وكان• كيفن•سيستورم• األمريكي• التقني• المطور• •2010
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االيفون•وااليباد•وغيرها•من•منتجات•شركة•ابل•وفي•عام•2012•تم•تطويره•ليتوافق•مع•
بتتبع• القيام• وهو• التتبع• بفكرة• البرنامج• ويعمل• االندرويد،• بنظام• تعمل• التي• األجهزة•
االشخاص•الذين•تناسب•صورهم•مستخدمي•البرنامج•او•يكونوا•على•معرفة•بهم•ويركز•

على•عرض•الصور.•)•ويكيبيديا(.•

االجتماعي• التواصل• عالم• اجتماعي•من•ضمن• تواصل• هو•شبكة•  : ان  لينكد   - 6
الضخم•والموجه•نحو•األعمال•والمهنيين.•والـLinkedIn•شائع•بين•األفراد•الذين•يبحثون•
•LinkedInعن•عمل•ويسعون•لبناء•شبكات•التواصل•لديهم•للوصول•إلى•أرباب•العمل.•والـ
معروف•أيضا•كوسيلة•تسويق•لعمل•ما•ألن•أصحاب•العمل•يتفاعلون•مع•اولئك•المهتمين•
وغيرها.بإمكان• نقاشاتهم• في• والمشاركة• اسئلتهم• عن• اإلجابة• طريق• عن• بخدماتهم•
عدد•• اكبر• الى• والوصول• ان• لينكد• ما•من•خالل• وظيفة• االعــالن•عن• االعمال• اصحاب•
الباحثين.•تأسس•في•ديسمبر•كانون•األول•عام•2002•من•قبل•»ريد•هوفمان«•وبدأ• من•
كما• مهنية• تواصل• كشبكة• أساًسا• الموقع• يستخدم• •.2003 مايو• •5 في• الفعلي• التشغيل•
يستفاد•منه•في•تعزيز•العالقات•مع•أولئك•الموجودين•في•قائمة•االتصاالت،•إضافة•لذلك•
يمكن•استخدامها•للتعرف•على•أشخاص•آخرين•ومعرفة•المزيد•عنهم•من•خالل•االتصال•
أعمالهم• وإبــراز• بعرض• الشخصي• ملفهم• وترتيب• الذاتية،• سيرهم• وتحميل• المتبادل.•
بها• ينصح• أو•فرص•عمل• أو•أشخاص،• استخدامها•إليجاد•وظائف،• ويمكن• وخبراتهم•

شخص•ما•في•قائمة•التواصل.•)عالم•التقنية(.•

وتم• جوجل• شركة• بواسطة• انشائها• تم• اجتماعية• شبكة• هي• بــالس :  جوجل   - 7
إطالقها•رسميًا•يوم•28•يونيو،•2011•ولكن•لم•يكن•التسجيل•مسموح•إال•بواسطة•الدعوات•
ُفتح• سبتمبر•2011• يوم•20• في• ولكن• التجريبي• الطور• في• الخدمة• وجود• بسبب• فقط•
جوجل•بالس•ألي•شخص•من•سن•18•فما•فوق•للتسجيل•بدون•الحاجة•ألي•دعوة•من•أي•
شخص•آخر،•ويشتمل•جوجل•بالس•على•المحادثات•واالهتمامات•والمكالمات•الفيديوية•

والرسائل.•)ويكيبيديا(.•

نتائج الدراسة
1 - خصائص عينة الدراسة

الــواردة•في•الجدول•رقم•)1(•إلى•أن•عدد•أفراد•العينة•من•الذكور•يبلغ• تشير•النتائج•
وبنسبة• (طالبة،• •232( اإلناث• عدد• يبلغ• حين• في• •،%•42 مقدارها• وبنسبة• )168(طالبًا،•
58•%،•ويعزي•سبب•تدني•نسبة•الذكور•من•أفراد•العينة•إلى•ازدياد•عدد•الطالبات•الملتحقات•

بالدراسة•في•الجامعة•مقارنة•بعدد•الذكور.•
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أما•بالنسبة•لمتغير•العمر•فقد•أظهرت•النتائج•أن•الفئة•العمرية•من•-21•25•سنة•احتلت•
المرتبة•األولى•وبنسبة•51 %•وجاءت•الفئة•العمرية•من•17 - 20•سنة•بالمرتبة•الثانية•وبنسبة•
32•%،•بينما•احتلت•الفئة•العمرية•من•26 - 30•سنة•المرتبة•الثالثة•وبنسبة•9•%،•وجاءت•الفئة•
العمرية•من•30-35•سنة•بالمرتبة•الرابعة•وبنسبة•5•%،•فيما•احتلت•الفئة•العمرية•اكثر•من•36•

سنة•المرتبة•الخامسة•واألخيرة•وينسبه•3•%•من•حجم•العينة.•

أما•بالنسبة•لمتغير•المرحلة•الدراسية•)•الشهادة•الدراسية•(•فقد•احتل•طلبة•البكالوريوس•
المرتبة•االولى•وبسنبة•61.25•%•حيث•بلغ•عددهم•245•طالبا•وطالبة،•وحل•ثانيا•طلبة•الدبلوم•
بالمرتبة•الثانية•وبنسبة•35.75•%•وبلغ•عددهم•143•طالبا•وطالبة•فيما•احتل•طلبة•الماجستير•

والبالغ•عددهم•12•طالبا•وطالبة•وبنسبة•3•%•من•حجم•العينة.

جدول رقم )1( توزيع اأفراد العينة البالغ عددها 400 ح�سب الجن�س والعمر وال�سهادة
الجنس

42•%168الذكور

58•%232االناث

100•%400المجموع

الفئات•العمرية

النسبة•المئويةالتكرارالفئة•العمرية

32•%17128-20•سنة

51•%21204-25•سنة

9•%2636-30•سنة

5•%3120-35•سنة

3•%12اكثر•من•36•سنة

100•%400المجموع

المرحلة•الدراسية

النسبة•المئويةالتكرارالمرحلة

35.75•%143الدبلوم

61.25•%245البكالوريوس

3•%12الماجستير

100•%400المجموع
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احتل• العينة،•فقد• والمتضمن•تخصصات• الجدول•رقم•)2(• الواردة•في• النتائج• تشير•
طلبة•االعالم•)ويشمل•الصحافة،•اإلذاعة•والتلفزيون،•االعالم•االلكتروني،•العالقات•العامة(•
تخصص• جاء• فيما• وطالبة• طالبا• •)89( عددهم• بلغ• حيث• •%•22.25 وبنسبة• األولى• المرتبة•
عددهم• وبلغ• •%•19 بنسبة• الثانية• بالمرتبة• تخصصاتها(• )بكافة• االجتماعية• والعلوم• اآلداب•
)89(•مفردة•وحل•التجارة•واإلدارة•واالقتصاد•بالمرتبة•الثالثة•بواقع•)60(•طالبا•بنسبة•15•%،•
وحل•في•المرتبة•الثالثة•طلبة•الهندسة•وبنسبة•13•%•بواقع•)52(•طالبا،•وجاء•تخصص•العلوم•
المعلوماتية• تخصص• طلبة• جاء• فيما• طالبا،• •)32( مثله• حيث• •%•8 بنسبة• الرابعة• بالمرتبة•
بالمرتبة•الخامسة•بنسبة•6.75•%•من•حجم•العينة•وبواقع•)27(•طالبا،•واحتل•تخصص•الفنون•
الجميلة•المرتبة•السادسة•بنسبة•6.25•%•وبلغ•عدد•الطلبة•)25(•طالبا•وحل•طلبة•الطب•بالمرتبة•
السابعة•بنسبة•5•%•وبواقع•)20(•طالبا،•وجاء•بالمرتبة•الثامنة•طلبة•التصميم•بنسبة•2•%•بواقع•
)8(•طالب•من•مفردات•العينة،•اما•المرتبة•التاسعة•فكانت•من•حصة•تخصص•تخصص•طب•
االسنان•بنسبة•1.75•%•ومثله•)7(•طالب،•واحتل•المرتبة•العاشرة•واألخيرة•تخصص•العلوم•

الشرعية•حيث•بلغ•عدد•الطالب•المبحوثين•)4(•بنسبة•1•%•من•حجم•العينة•الكلي.

جدول رقم )2( يبين التخ�س�سات الدرا�سية للعينة 

التخصص•الدراسي

النسبة•المئويةالتكرارالتخصص

15•%60التجارة•واإلدارة•واالقتصاد

8•%32العلوم

22.25•%89االعالم

2•%8التصميم

19•%76اآلداب•والعلوم•االجتماعية

13•%52الهندسة

1.75•%7طب•االسنان

5•%20الطب

6.25•%25الفنون•الجميلة

6.75•%27المعلوماتية

1•%4العلوم•الشرعية

100•%400المجموع

2 - استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
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ما•مدى•استخدام•الطلبة•العمانيين•لشبكات•التواصل•االجتماعي•وما•الزمن•الذي•يقضونه•
في•الدخول•اليها•والتواصل•مع•االخرين•خاللها•واي•األماكن•يفضلون•لتلك•االستخدامات•؟،•

واي•الشبكات•يفضلون•وبالتالي•تكون•هي•وسيلتهم•المفضلة•في•التواصل•مع•االخرين•؟.

يشير•الجدول•رقم•)3(•الى•مدى•استخدام•شبكات•التواصل•االجتماعية•من•قبل•طلبة•
الجامعات•العمانية•حيث•أشار•)272(•طالبا•وطالبة•من•العينة•الى•انهم•يستخدمون•شبكات•
التواصل•االجتماعي•بصورة•دائمة•وبذلك•احتلت•هذه•اإلجابة•المرتبة•األولى•وبما•نسبته•68•%•
التواصل• يستخدمون•شبكات• ما• غالبا• انهم• الى• العينة• افــراد• من• فردا• أجاب•)108(• فيما•
االجتماعي•وحصلت•هذه•الفئة•على•المرتبة•الثانية•بنسبة•27•%،•اما•الذين•قليال•ما•يستخدمون•
الشبكات•المشار•اليها•فقد•حصلوا•على•المرتبة•الثالثة•حيث•بلغ•عددهم•)12(•وبنسبة•3•%•من•
حجم•العينة•اما•المرتبة•الرابعة•فقد•كانت•من•حصة•الذين•اجابوا•بانهم•غالبا•ال•يستخدمون•
شبكات•التواصل•االجتماعي•فبلغ•عددهم•)8(•افراد•وبنسبة•2•%،•ولم•يجب•أي•من•افراد•العينة•

بانه•ال•يستخدم•اطالقا•شبكات•التواصل•ولذا•كانت•نسبتهم•0•%•من•حجم•العينة.•

جدول رقم )3( يبين مدى ا�ستخدام �سبكات التوا�سل االجتماعي

النسبة•المئويةالتكرار

68•%272نعم•بصورة•دائمة

27•%108نعم•غالبا

3•%12قليال•ما•استخدمها•

2•%8في•الغالب•ال•استخدمها

0•%0ال•استخدمها•اطالقا

100•%400المجموع

اما•بشان•الزمن•الذي•يقضيه•المبحوثون•في•متابعة•شبكات•التواصل•فقد•بين•الجدول•
رقم•)4(•ان•55.25•%•يستخدمون•الشبكات•اقل•من•ساعة•يوميا،•فيما•بلغت•نسبة•المستخدمين•
من•ساعة•الى•ساعتين•24.75•%•من•حجم•العينة،•وبلغت•نسبة•الذين•يستخدمون•الشبكات•من•
3-4•ساعات•8•%•فيما•بلغت•نسبة•مستخدمي•الشبكات•المذكورة•من•5-6•ساعات•يوميا•6.5•%•
اما•الذين•تزيد•مدة•استخدام•عن•)6(•ساعات•فقد•بلغت•نسبتهم•5.5•%•من•حجم•العينة.•
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جدول رقم )4( يبين زمن ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي

النسبة•المئويةالتكرارالزمن

55.25•%221اقل•من•ساعة

24.75•%199-2•ساعة

8•%332-4•ساعة

6.5•%526-6•ساعة

5.5•%22اكثر•من•ذلك

•وتباينت•أوقات•استخدام•شبكات•التواصل•االجتماعي•بالنسبة•للعينة•المبحوثة•كما•مبين•
الساعة• الفترة•من• الشبكات•خالل• تلك• بلغت•نسبة•مستخدمي• الجدول•رقم•)5(،•فقد• في•
الشبكات• تستخدم• التي• الفئة• حلت• فيما• األولــى• بالمرتبة• وجــاءت• •%•32.25 صباحا• •12-9
المذكورة•للفترة•من•الساعة•6-9•مساء•بالمرتبة•الثانية•وبنسبة•17•%،•اما•الفئة•التي•يكون•
استخدامها•للشبكات•للفترة•من•الساعة•9-12•ليال•فقد•بلغت•نسبتها•15•%•فيما•جاءت•فئة•
الساعة• المستخدمين•من• فئة• تلتها• بنسبة•14.24•%،• الساعة•3-6•مساء• المستخدمين•من•
21-3•ظهرا•وبنسبة•13•%•واحتلت•المرتبة•السادسة•واألخيرة•فئة•المستخدمين•لفترة•ما•بعد•

منتصف•الليل•بنسبة•8.50•%•من•مجموع•العينة.•

جدول رقم )5( يبين اأوقات ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

النسبة•المئويةالتكرارأوقات•االستخدام

32.25•%9129-12•صباحا

13•%1252-3•ظهرا•

14.25•%357-6•مساء•

17•%68-6•9•مساء

15•%960-12•ليال

8.50•%34بعد•منتصف•الليل

100•%400المجموع

ويبين•الجدول•رقم•)6(•األجهزة•المستخدمة•للدخول•الى•شبكات•التواصل•االجتماعي•
حيث•حلت•الهواتف•الذكية•بالمرتبة•األولى•وبلغت•نسبتها•78.75••%•من•حجم•العينة•فيما•حلت•
أجهزة•الحواسيب•اللوحية•المرتبة•الثانية•بنسبة•10.50•%•فيما•كانت•حصة•الحاسب•المحمول•
)•البتوب•(•المرتبة•الثالثة•بنسبة•7.25•%•اما•المرتبة•الرابعة•واألخيرة•فكانت•من•حصة•أجهزة•

الحواسيب•المكتبية•حيث•بلغت•نسبتها•3.50•%•من•حجم•العينة.
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جدول رقم )6( يبين االأجهزة الم�ستخدمة للدخول الى و�سائل التوا�سل االجتماعي

النسبة•المئويةالتكرارنوع•الجهاز

78.75•%315الهواتف•الذكية

10.5•%42األجهزة•اللوحية

7.25•%29الحاسب•المحمول

3.5•%14الحاسب•المكتبي

100•%400المجموع

التواصل•االجتماعي•كما•في•الجدول•رقم•)7(•حيث•كان• يبين•مكان•استخدام•وسائل•
•%•68.50 بنسبة• األولى• بالمرتبة• جاء• حيث• االستخدامات• لتلك• المفضل• المكان• هو• المنزل•
غير• في• المستخدمون• حل• فيما• •،%•18.50 بنسبة• الثانية• المرتبة• الكلية• او• الجامعة• وحلت•
النادي• او• المقهى• وجاءت• •،%•8.75 بنسبة• الثالثة• بالمرتبة• االستبانة• في• المؤشرة• األماكن•

بالمرتبة•الرابعة•واالخيرة•بنسبة•4.25•%.•

جدول رقم )7( يبين مكان ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

النسبة•المئويةالتكرارالمكان

68.50•%274المنزل

18.50•%74الجامعة•او•الكلية

4.25•%17المقهى•او•النادي

8.75•%35غير•ذلك

100•%400المجموع

يبين•الجدول•رقم•)8(•الشبكات•المفضلة•لدى•العينة•المبحوثة•فقد•حل•)واتس•اب(•
بالمرتبة•األولى•بنسبة•41•%•حيث•بلغ•عدد•مستخدميه•)164(•طالبا•وطالبة•وجاء•)فيس•بوك(•
بالمرتبة•الثانية•بواقع•)88(•مستخدما•بنسبة•22•%،•وحل•)انستجرام(•بالمرتبة•الثالثة•حيث•
بلغ•عدد•مستخدميه•)•82(•مستخدما•بنسبة•20.50•%،•وجاء•)تويتر(•بالمرتبة•الرابعة•بنسبة•
المرتبة• وكانت• •،%•3.50 بنسبة• الخامسة• المرتبة• على• بالس(• )جوجل• حصل• فيما• •،%•11
السادسة•واألخيرة•من•حصة•كل•من•)لينكد•ان(•و)تيليجرام(•حيث•كانت•نسبة•كل•منهما•1•%•

من•حجم•العينة.
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جدول رقم )8( يبين ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي 

النسبة•المئويةالتكرارالوسيلة
11•%44تويتر

22•%88فيس•بوك
41•%164واتس•اب
1•%4تيليجرام
20.50•%82انستجرام
1•%4لنكد•ان

3.50•%14جوجل•بالس
100•%400المجموع

3 - شبكات التواصل االجتماعي.. الثقة والتأثري 
يتبين•من•الجدول•رقم•)9(•مدى•الثقة•التي•يوليها•المبحوثون•لشبكات•التواصل•االجتماعي•
فقد•كانت•اإلجابة•بان•ثقتهم•فيها•ممتازة•بالمرتبة•األولى•بنسبة•55.25•%،•فيما•حلت•اإلجابة•
بانها•جيدة•جدا•بالمرتبة•الثانية•بنسبة•30.75•%•اما•من•كانت•اجاباتهم•بانها•متوسطة•فقد•
جاءت•بالمرتبة•الثالثة•بنسبة•12.25•%•اما•الذين•ال•يثقون•بشبكات•التواصل•االجتماعي•فقد•

حلوا•بالمرتبة•الرابعة•واألخيرة•بنسبة•1.75•%•من•حجم•العينة.

جدول رقم )9( يبين الثقة بو�سائل التوا�سل االجتماعي 

النسبة•المئوية•التكرار•درجة•الثقة•
55.25•%221ممتازة
30.75•%123جيدة•جدا
12.25•%49متوسطة
1.75•%7ضعيفة

0•%0ضعيفة•جدا
100•%400المجموع

لتبيان•تأثير•شبكات•التواصل•االجتماعي•على•عالقات•المبحوثين•الفردية•مع•االخرين•
وتواصلهم•معهم،•جدول•رقم•)10(،•فقد•أجاب•33•%•من•العينة•بنعم•واحتلوا•المرتبة•األولى،•
فيما•كانت•اإلجابة•نعم•وبقوة•تمثل•31•%•من•حجم•العينة•وحلت•في•المرتبة•الثانية،•اما•الذين•
شبكات• تؤثر• لم• الذين• اما• •،%•28 بنسبة• الثالثة• بالمرتبة• حلوا• فقد• أحيانا• اجاباتهم• كانت•
التواصل•االجتماعي•اطالقا•على•عالقتهم•وتواصلهم•باآلخرين•فقد•حلت•اجاباتهم•بالمرتبة•
الرابعة•بنسبة•5•%،•وجات•بالمرتبة•الخامسة•واألخيرة•اإلجابة•التي•تؤكد•بان•تلك•الشبكات•ال•

تؤثر•على•تواصلهم•باآلخرين•بنسبة•3•%•من•حجم•العينة.•
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جدول رقم )10( يبين مدى تاأثير و�سائل التوا�سل االجتماعي 
على عالقات المبحوثين االجتماعية من حيث التوا�سل المبا�سر 

النسبة•المئويةالتكرارالتأثير
31•%124نعم•وبقوة

33•%132نعم
28•%112أحيانا

3•%12ال•تؤثر
5•%20ال•لم•تؤثر•مطلقا

100•%400المجموع

يبين•الجدول•رقم•)11(•نوع•التواصل•الذي•يفضله•طلبة•الجامعات•العمانية،•فقد•أجاب•
)192(•مبحوثا•بانهم•يستطيعون•الموازنة•بين•االتصال•المباشر•)•المواجهي•(•واالتصال•عبر•
شبكات•التواصل•االجتماعي•واحتلوا•المرتبة•األولى•بنسبة•48•%،•اما•الذين•يفضلون•التواصل•
المباشر•فقد•حلوا•بالمرتبة•الثانية•بنسبة•35.50•%•وبلغ•عددهم•)142(•مبحوثا،•وبلغ•عدد•
الفئة• هذه• وحلت• مبحوثا• •)66( االجتماعي• التواصل• شبكات• عبر• التواصل• يفضلون• الذين•

بالمرتبة•الثالثة•بنسبة•16.50•%•من•حجم•العينة•الكلي.

جدول رقم )11( يبين التوا�سل المف�سل لدى المبحوثين 

النسبة•المئويةالتكرارنوع•التواصل

35.5•%142التواصل•المباشر•مع•االخرين

16.5•%66عبر•استخدام•شبكات•التواصل

استطيع•الموازنة•بين•التواصل•المباشر•او•
عبر•شبكات•التواصل•االجتماعي

192%•48

100•%400المجموع

4 - شبكات التواصل االجتماعي مصدر للتبادل االخباري 
اذا•كانت•العينة•قد•عبرت•عن•ثقتها•بشبكات•التواصل•االجتماعي•في•التواصل•الفردي•
او•الجماعي•بالنسبة•لمستخدمي•تلك•الشبكات،•فان•الجدول•رقم•)12(•يبين•الثقة•بشبكات•
التواصل•االجتماعي•كمصدر•يعتمد•عليه•في•التبادل•االخباري•فقد•عبر•)139(•مبحوثا•من•
انهم•يثقون•أحيانا•بشبكات•التواصل•االجتماعي•وبنسبة•34.75•%•وحاوا•بالمرتبة•األولى.•فيما•
كانت•المرتبة•الثانية•من•حصة•الفئة•التي•اجابت•بانها•تثق•بتلك•الشبكات•حيث•بلغ•عددها•
)98(•مبحوثا•بنسبة•24.50•%،•وحلت•الفئة•التي•اجابت•بانها•تثق•بقوة•بالمرتبة•الثالثة•حيث•
بلغ•عددها•)69(•مبحوثا•بنسبة•17.25•%،•وجاءت•بالمرتبة•الرابعة•اجابات•الفئة•التي•ال•تثق•
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وبلغ•عددها•)50(•مبحوثا•بنسبة•12.50•%،•اما•الفئة•التي•كانت•اجابتها•بانها•ال•تثق•ابدا•فقد•
حلت•بالمرتبة•الخامسة•واألخيرة•بنسبة•11•%•من•حجم•العينة•الكلي.•

جدول رقم )12( يبين الثقة ب�سبكات التوا�سل االجتماعي 
كم�سدر يعتمد عليه في نقل المعلومات االعالمية 

النسبة•المئوية•التكرار•درجة•الثقة
17.25•%69اثق•بقوة

24.50•%98اثق

34.75•%139أحيانا•اثق
12.50•%50ال•اثق

11••%44ال•اثق•مطلقا
100•%400المجموع

يبين•الجدول•رقم•)13(•عدد•ونسبة•الذين•يستقبلون•رسائل•إخبارية•عبر•شبكات•التواصل•
االجتماعي،•فقد•حلت•بالمرتبة•األولى•الفئة•التي•اكدت•بانها•تتلقى•رسائل•إخبارية•عبر•شبكات•
التواصل•االجتماعي•بنسبة•69•%•وبلغ•عددها•)276(•مبحوثا،•فيما•حلت•ثانيا•الفئة•التي•تستقبل•
رسائل•إخبارية•أحيانا•حيث•بلغ•عددها•)100(•مبحوثا•بنسبة•25•%،•اما•الفئة•التي•ال•تتلقى•اية•

رسائل•إخبارية•فقد•بلغ•عددها•)24(•بنسبة•6•%•وحلت•بالمرتبة•الثالثة•واألخيرة.

جدول رقم )13( يبين ا�ستقبال المبحوثين لمواد اخبارية 
من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي

النسبة•المئوية•التكراراإلجابة•
69•%276نعم•

6•%24ال
25•%100أحيانا

100•%400المجموع

خاللها• من• يتلقى• التي• االجتماعي• التواصل• شبكات• •)14( رقــم• الــجــدول• يوضح•
وحل• بنسبة•39.63•%،• األولى• بالمرتبة• )واتساب(• اإلخبارية•حيث•حل• المواد• المبحوثون•
بنسبة• الثالثة• بالمرتبة• )تويتر(• وجــاء• •،%•24.74 بنسبة• الثانية• بالمرتبة• بــوك(• )فيس•
22.61•%،•فيما•كان•)انستجرام(•بالمرتبة•الرابعة•بنسبة•8.24•%،•وفي•المرتبة•الخامسة•
جاء•)جوجل•بالس(•بنسبة•2.92•%،•والمرتبة•السادسة•كانت•من•نصيب•)لينكد•ان(•بنسبة•
1.06•%•وحل•بالمرتبة•السابعة•واالخيرة•)تيليجرام(•بنسبة•0.80•%•من•حجم•العينة•الكلي•

البالغ•)376(•مفردة.•
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جدول رقم )14( يبين و�سائل التوا�سل االجتماعي
 التي يتم من خاللها تلقي المواد االخبارية

النسبة•المئوية•التكرارالوسيلة
22.61•%85تويتر

24.74•%93فيس•بوك
39.63•%149واتساب
0.80•%3تيليجرام
8.24•%31انستجرام
1.06•%4لينكد•ان

2.92•%11جوجل•بالس
100•%376المجموع

الجامعون• الطلبة• يستقبلها• التي• الصحفية• الــمــادة• شكل• •)15( رقــم• الــجــدول• يحدد•
الذين•يستقبلون•مواد•إخبارية•عبر•شبكات• العينة• العمانيون،•فقد•اجاب•)118(•من•افراد•
التواصل•االجتماعي•بانهم•يتلقون•االخبار•وكانت•نسبتهم•31.38•%•وجلوا•بالمرتبة•األولى،•فيما•
جاء•بالمرتبة•الثانية•الفئة•التي•تستقبل•الصور•وبلغ•عددهم•)63(•بنسبة•16.77•%،•فيما•بلغ•
عدد•الذين•يستقبلون•الكاريكاتير•)61(•بنسبة•16.22•%•وحلوا•بالمرتبة•الثالثة،•وجاء•بالمرتبة•
الرابعة•الفئة•التي•تستقبل•التقارير•الصحفية•وبلغ•عددهم•)57(•بنسبة•15.16•%،•فيما•جاء•
وحل• •،%•7.98 بنسبة• •)30( عددهم• وبلغ• الصحفية• المقاالت• مستقبلي• الخامسة• بالمرتبة•
بالمرتبة•السادسة•الذين•يستقبلون•المقابالت•الصحفية•وبلغ•عددهم•)19(•بنسبة•5.05•%،•
وحل•بالمرتبة•السابعة•الذين•يستقبلون•التحقيقات•الصحفية•والذين•كانت•اجاباتهم•غير•ذلك•

وبلغ•عددهم•)14(•بنسبة•3.72•%•لكل•فئة•منهما.•

جدول رقم )15( يبين المواد االخبارية التي ي�ستقبلها المبحوثون
النسبة•المئوية•التكرارالمادة

31.38•%118االخبار
15.16•%57التقارير•الصحفية

5.05•%19المقابالت•الصحفية
7.98•%30المقاالت•الصحفية
3.72•%14التحقيقات•الصحفية

16.77•%63الصور
16.22•%61الكاريكاتير
3.72•%14غير•ذلك

100•%376المجموع



249

دور وسائل التواصل االجتماعي في التبادل االخباري بين طلبة الجامعات العمانية

يوضح•الجدول•رقم•)16(•نوعية•المواد•اإلخبارية•التي•تتلقاها•العينة•المبحوثة•فقد•حلت•
بالمرتبة•األولى•فئة•المنوعات•بنسبة•19.15•%،•وجاءت•بالمرتبة•الثانية•فئة•المواد•االجتماعية•
وحلت• •،%•12.50 بنسبة• الدينية• اإلخبارية• المواد• الثالثة• بالمرتبة• تلتها• •%•13.30 بنسبة•
بالمرتبة•الرابعة•فئة•المواد•اإلخبارية•الثقافية•بنسبة•10.37•%،•اما•المرتبة•الخامسة•فكانت•
بنسبة• العلمية• المواد• السادسة• بالمرتبة• وحلت• بنسبة•10.11•%،• الصحية• المواد• من•حصة•
بالمرتبة• بعدها• وحلت• بنسبة•9.57•%،• السابعة• بالمرتبة• الرياضية• المواد• وجاءت• •،%•9.83
الثامنة•المواد•السياسية•بنسبة•8.78•%،•وحلت•بالمرتبة•التاسعة•المواد•اإلخبارية•االقتصادية•
بنسبة•5.59•%،•وجاءت•بالمرتبة•العاشرة•واألخيرة•المواد•اإلخبارية•األخرى•بنسبة•0.8•%من•

الحجم•الكلي•للعينة.

جدول رقم )16( يبين نوعية محتوى المادة ال�سحفية 
التي ي�ستقبلها المبحوثون عبر و�سائل التوا�سل االجتماعي 

النسبة•المئوية•التكرار•الفئة•

8.78•%33سياسية

5.59•%21اقتصادية

9.57•%36رياضية

10.37•%39ثقافية

9.83•%37علمية

19.15•%72منوعات

12.5•%47دينية

10.11•%38صحية

13.3•%50اجتماعية

0.8•%3غير•ذلك

100•%376المجموع

هل•يقوم•المبحوثون•بإرسال•او•إعادة•ارسال•مواد•إخبارية•الى•االخرين•باستخدام•شبكات•
التواصل•االجتماعي؟•يبين•الجدول•رقم•)17(•إجابات•العينة•التي•خضعت•للدراسة•فقد•أجاب•
ما•نسبته•56.91•%•بنعم•حيث•احتلت•هذه•الفئة•المرتبة•األولى•فيما•جاء•بالمرتبة•الثانية•الفئة•
التي•اجابت•أحيانا•بنسبة•36.97•%،•اما•فئة•الذين•ال•يعيدون•ارسال•مواد•إخبارية•فقد•حلت•

بالمرتبة•الثالثة•واألخيرة•بنسبة•6.12•%•من•حجم•العينة.•
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جدول رقم )17( يبين اعادة ار�سال المواد ال�سحفية الى 
االخرين عبر و�سائل التوا�سل االجتماعي 

النسبة•التكراراالجابة
56.91•%214نعم
6.12•%23ال

36.97•%139أحيانا
100•%376المجموع

يتفوق•)واتساب(•على•بقية•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•إعادة•ارسال•المواد•اإلخبارية•
بين•طلبة•الجامعات•العمانية•ويحتل•المرتبة•األولى•بنسبة•44.20•%•كما•موضح•في•الجدول•رقم•
)18(،•وحل•)فيس•بوك(•بالمرتبة•الثانية•بنسبة•23.50•%،•وجاء•)تويتر(•بالمرتبة•الثالثة•
بنسبة•21.85•%،•فيما•حصل•)انستجرام(•على•المرتبة•الرابعة•بنسبة•8.75•%•وحل•بالمرتبة•
الخامسة•واألخيرة•)تيليجرام(•بنسبة•1.70•%•من•حجم•العينة،•فيما•لم•يحصل•)•لينكد•ان(•

و)جوجل•بالس(•على•اية•نسبة•من•المبحوثين.•

جدول رقم )18( يبين و�سائل التوا�سل االجتماعي التي 
يتم من خاللها اعادة االخبار االإعالمية

النسبة•المئوية•التكرارالوسيلة
21.85•%77تويتر

23.50•%83فيس•بوك
44.20•%156واتساب
1.70•%6تيليجرام
8.75•%31انستجرام
0•%0لينكد•ان

0•%0جوجل•بالس
100•%353المجموع

يبين•الجدول•رقم•)19(•المواد•اإلخبارية•التي•يتولى•طلبة•الجامعات•العمانية•ارسالها•
عبر•شبكات•التواصل•االجتماعي•حيث•حلت•االخبار•المرتبة•األولى•بنسبة•34.28•%،•وجاءت•
الصور•بالمرتبة•الثانية•بنسبة•18.13•%،•بينما•كان•ترتيب•التقارير•اإلخبارية•المرتبة•الثالثة•
بنسبة•17.57•%،•وجاءت•المقاالت•الصحفية•بالمرتبة•الرابعة•بنسبة•11.89•%،•وحل•غير•ذلك•
بالمرتبة•الخامسة•بنسبة•9.35•%،•وفي•المرتبة•السادسة•جاء•الكاريكاتير•بنسبة•4.81•%،•فيما•
الصحفية• التحقيقات• بنسبة•3.12•%،•وجاءت• الصحفية• المقابالت• السابعة• المرتبة• حل•في•

بالمرتبة•الثامنة•واألخيرة•بنسبة•0.85•%•من•حجم•العينة.•
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جدول رقم )19( يبين المواد االخبارية التي ي�ستقبلها المبحوثون

النسبة•المئوية•التكرارالمادة

34.28•%121االخبار

17.57•%62التقارير•الصحفية

3.12•%11المقابالت•الصحفية

11.89•%42المقاالت•الصحفية

0.85•%3التحقيقات•الصحفية

18.13•%64الصور

4.81•%17الكاريكاتير

9.35•%33غير•ذلك

100•%353المجموع

او• بإرسالها• العينة• تقوم• التي• اإلخبارية• المادة• نــوع• •)20( رقــم• الجدول• يبين• فيما•
إعادة•ارسالها•عبر•شبكات•التواصل•االجتماعي،•فقد•حلت•المنوعات•بالمرتبة•األولى•بنسبة•
الثالثة• بالمرتبة• الثانية•بنسبة•16.70•%،•وحلت• بالمرتبة• الثقافية• المواد• 33.98•%،•وجاءت•
كل•من•المواد•اإلخبارية•السياسية•والعلمية•بنسبة•14.20•%•لكل•منهما•فيما•جاءت•الرياضية•
بالمرتبة•الرابعة•بنسبة•13.02•%،•وفي•المرتبة•الخامسة•جاءت•االقتصادية•بنسبة•5.92•%،•

وجاء•في•المرتبة•السادسة•واألخير•)غير•ذلك(•بنسبة•1.98•%.•

جدول رقم )20( يبين نوع المادة االإخبارية التي يتم اإعادة االر�سال 
النسبة•المئويةالتكرارنوع•المادة•

14.20•%50سياسية
5.92•%21اقتصادية
13.02•%46رياضية
16.70•%59ثقافية
14.20•%50علمية

33.98•%120منوعات
1.98•%7غير•ذلك

100•%353المجموع



252

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - عدد خاص

5 - حترير املواد اإلخبارية 

التي• •) االخبارية•)•تحرير• المواد• إعادة•صياغة• او• تغيير• اجراء• المبحوثون• يتولى• هل•
يقومون•بارسالها•عبر•شبكات•التواصل•االجتماعي،•فقد•بين•الجدول•رقم•)21(•بن•اإلجابة•
جاءت• فيما• مبحوثا،• •)152( عددهم• وبلغ• •%•43.06 بنسبة• األولــى• بالمرتبة• جــاءت• بنعم•
بالمرتبة•الثانية•من•كانت•اجابتهم•ال•وبلغ•عددهم•)144(•بنسبة•40.80•%،•اما•الذين•يقومون•
أحيانا•بتحرير•المواد•اإلخبارية•المرسلة•فبلغ•عددهم•)57(•يشكلون•ما•نسبته•16.14•%•وحلوا•

بالمرتبة•الثالثة•واألخيرة.•

جدول رقم )21( يبين التغيير على المادة المر�سلة 

النسبة•المئوية•التكراراالجابة

43.06•%152نعم

40.80•%144ال

16.14•%57أحيانا

100•%353المجموع

يبين•الجدول•رقم•)22(•التغيير•الذي•يقوم•به•افراد•العينة•على•المواد•اإلخبارية•المرسلة•
فقد•حل•بالمرتبة•األولى•من•كانت•اجاباتهم•غير•الخيارات•الواردة•في•السؤال•بنسبة•47.80•%،•
وجاء•بالمرتبة•الثانية•العنوان•بنسبة•23•%،•وحل•بالمرتبة•الثالثة•محتوى•المواد•المرسلة•بنسبة•

20.60•%•فيما•كانت•المرتبة•الرابعة•واألخيرة•من•حصة•الصور•بنسبة•8.60•%.•

جدول رقم )22( يبين التغيير او التعديل الذي يجريه المبحوثون على المادة المر�سلة 

النسبة•المئوية•التكرارالتغيير•يشمل

23•%48العنوان

4320.60محتوى•المادة•الصحفية

188.60الصور

10047.80غير•ذلك

100•%209المجموع

6 - متابعة ردود األفعال 

للتعرف•على•المتابعة•البعدية)التغذية•المرتدة•او•رجع•الصدى•(•)Feed•back•)التي•
يقوم•بها•افراد•العينة•على•المواد•اإلخبارية•المرسلة•فيبين•الجدول•رقم•)23(•بان•المرتبة•
األولى•كانت•من•حصة•من•يقومون•بمتابعة•ردود•األفعال•إزاء•المواد•اإلخبارية•التي•يرسلونها•
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او•يعيدون•ارسالها•بنسبة•56.95•%•فيما•جاء•)•أحيانا•(•بالمرتبة•الثانية•بنسبة•35.97•%،•اما•
المرتبة•الثالثة•واألخيرة•فكانت•من•نصيب•الذين•اجابوا•)•ال(•بنسبة•7.08•%.

جدول رقم )23( يبين متابعة )ردود اأفعال( المتلقين 

النسبة•المئوية•التكراراإلجابة

56.95•%201نعم

7.08•%25ال

35.97•%127أحيانا

100•%353المجموع

يبين•الجدول•رقم•)24(•اإلجراءات•التي•يقوم•بها•افراد•العينة•لمتابعة•ردود•أفعال•المتلقين•
فقد•جاء•بالمرتبة•األولى•من•يقومون•بتوضيح•الموضوع•المرسل•طبقا•لوجهات•نظرهم•بنسبة•
65.86•%،•وحل•بالمرتبة•الثانية•من•يحيلون•الى•المصدر•األصلي•بنسبة•15.24•%،•فيما•حل•
بالمرتبة•الثالثة•من•يهمل•الردود•بنسبة•14.93•%•وجاء•بالمرتبة•الرابعة•واألخيرة•من•يتولى•

إعادة•ارسال•المادة•مرة•أخرى•بنسبة•3.97•%.•

جدول رقم )24( يبين ما الذي يفعله القائم باالت�سال على الردود التي ت�سله 

النسبة•المئويةالتكراراإلجابة•

3.97•%13اعيد•ارسال•المادة•مرة•أخرى

15.24•%50احيل•صاحب•الرد•الى•المصدر•األصلي

65.86•%216أوضح•الموضوع•من•وجهة•نظري

14.93•%49اهمل•الردود

100•%328المجموع
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االستنتاجات 
نتائج•الدراسة،•بالمقارنة•مع•التساؤالت•التي•تسعى•لإلجابة•عنها،•بشان•دور•شبكات•

التواصل•االجتماعي•في•التبادل•االخباري•بين•طلبة•الجامعات•العمانية•تبين•االتي•:•

أوال: أوضحت•الدراسة•ان•شبكات•التواصل•االجتماعي•تحظى•بنسبة•استخدام•وانتشار•
تويتر،• بــوك،• فيس• واتساب،• •( شبكات• وتستحوذ• العمانية.• الجامعات• طلبة• بين• عاليتين•
انستجرام•(•على•نسبة•كبيرة•من•اهتمامات•الطلبة•الجامعيين•في•عمان•فقد•حازت•مجتمعة•

حوالي•94•%•من•اهتمام•العينة.•

ثانيا :•التواصل•والتأثير•والثقة•
1•-•عبرت•نسبة•عالية•من•المبحوثين•عن•ثقتها•بشبكات•التواصل•االجتماعي،•واكدوا•
ثقتهم•بما•يتلقونه•من•خاللها•من•مواد•إخبارية•كما•ان•هذه•الثقة•تتمثل•باعتماد•تلك•الشبكات•
التواصل• لكونهما•وسيلة•إلدامــة• االخرين•إضافة• الى• إخبارية• ارســال•مواد• إعــادة• او• إلرســال•

الفردي•او•الجماعي•عبرها.•
2•-•أظهرت•الدراسة•ان•التواصل•عبر•شبكات•التواصل•االجتماعي•بات•بشكل•نسبة•مهمة•

في•ادادة•العالقات•االجتماعية•بين•طلبة•الجامعات•العمانية.

ثالثا :•شبكات•التواصل•االجتماعي•وسيلة•تبادل•اخباري•
مواد• يتلقون•بشكل•مؤكد• العمانية• الجامعات• المبحوثين•من•طلبة• 1•-•نسبة•عالية•من•
إخبارية•باستخدام•شبكات•التواصل•االجتماعي•وبلغت•نسبتهم•حوالي•70•%•من•حجم•العينة•

المبحوثة.•
االخبار• كانت• ارسالها• يعيدون• او• الطلبة• يتلقاها• التي• اإلخبارية• المواد• ابرز• كانت• •-•2
والصور•والتقارير•اإلخبارية،•اما•من•حيث•نوعها•فان•االخبار•والتقارير•والصور•المنوعة•فإنها•

تشكل•النسبة•الغالبة•مما•يظهر•انخفاض•مستوى•متابعة•االخبار•والتقارير•السياسية.

رابعا :•تحرير•المواد•اإلخبارية•المتبادلة•
1•-•لقد•أظهرت•الدراسة•ان•طلبة•الجامعات•العمانية•ال•يشكلون•مجموعة•تتلقى•الرسائل•
او•إعادة•ارسال•ما•يصلهم•من•مواد•إخبارية• يتولون•ارسالها• انهم• االتصالية•اإلخبارية،•بل•
يعتقدون•ان•االخرين•يشاركونهم•االهتمام•بها•او•الجل•اطالعهم•عليها•وشكلت•هذه•المجموعة•
حوالي•93•%•من•حجم•العينة•التي•شملها•البحث•بضمنهم•الذين•اجابوا•بانهم•أحيانا•يعيدون•

ارسال•ما•يتلقونه•من•مواد•إخبارية.•
2•-•ال•يقف•الطلبة•المبحوثين•عند•إعادة•ارسال•المواد•اإلخبارية•بل•انهم•يقومون•بإعادة•
تحريرها•وقد•أظهرت•الدراسة•ان•نسبة•60•%•منهم•يقومون•باجراء•تغييرات•قد•تشمل•العنوان•
او•المحتوى•او•الصور•او•يقومون•باختصار•المواد•التي•يتلقونها•وبالتالي•فانهم•يمارسون•دورا•
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قد• االجتماعي• التواصل• شبكات• فان• وبالتالي• المحترفين• بالصحفيين• محصورا• كان• طالما•
خلقت•نوعا•جديدا•من•المحررين•هم•المواطنون•المحررون•او•المستخدمون•المحررون.•

التي• االجتماعية• الشبكة• من• تصلهم• التي• األفعال• ردود• بمتابعة• المبحوثون• يقوم• •-•3
يرتبطون•معها•أي•انهم•يتابعون•رجع•الصدى•التي•يحدث•نتيجة•العملية•االتصالية•التي•يتولون•
فيها•دور•المرسل•وانهم•يقومون•بمعالجة•التغذية•المرتدة•طبقا•لما•يعتقدونه•قادرا•على•إيصال•

رسائلهم•واحداثها•األثر•المطلوب.•

التوصيات 
التحرير•الصحفي•الخاص•	• ضرورة•ان•تولي•كليات•ومعاهد•االعالم•االهتمام•بدراسة•

كتابتها• واسلوب• وخصائصها• سماتها• لها• اضحت• التي• االجتماعي• التواصل• بشبكات•
الذي•يختلف•كليا•من•الناحتين•الكمية•والنوعية•عما•تتداوله•وسائل•االعالم•الجماهيري.•

نظرا•للمتغيرات•التي•تشهدها•المجتمعات•بصفة•عامة•في•ظل•التطورات•التكنولوجية•	•
وانتشار•استخدام•االنترنيت•على•نطاق•واسع،•واالستخدام•المتعدد•والمتنوع•لشبكات•
التواصل•االجتماعي،•مما•فرض•صيغة•جديدة•واسلوبا•مغايرا•لتداول•المواد•االعالمية،•
وتعيد• المتغيرات• تلك• االعتبار• بنظر• تاخذ• ان• الجماهيري• االعــالم• وسائل• فعلى• لذا•
رغبات• اشباع• على• قــادرة• يجعلها• بما• التقليدية• الصحفي• التحرير• انماط• في• النظر•
على• طرات• التي• السريعة• والمتغيرات• يتفق• تحريري• باسلوب• ولكن• المتقلين• جمهور•

انماط•التلقي.•
نوصي•باالهتمام•باشاعة•ثقافة•اعادة•تحرير•المواد•االعالمية•من•قبل•غير•المتخصصين•	•

القانونية• والتشريعات• لالخالقيات• طبقا• االعالمي• العمل• تقاليد• على• يحافظ• وبما•
الناظمة•لتداول•المعلومات•بين•الجمهور.•
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للنشر•والتوزيع،•الكويت،•2008.
احمد•يونس•محمد،•دور•شبكات•التواصل•االجتماعي•في•تنمية•مشاركة•الشباب•الفلسطيني•	•

والدراسات• البحوث• معهد• مجلس• الى• مقدمة• ماجستير• رسالة• المجتمعية،• القضايا• في•
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الشبكات االجتماعية واملشاركة السياسية
جتربة »أوباما 2008« منوذجا

شوقي العلوي
باحث•في•علوم•االعالم•واالتصال
معهد•الصحافة•وعلوم•االخبار/جامعة•منوبة،•تونس

ال•بد•أن•نبين•منذ•البداية•أننا•اخترنا•تجربة•»أوباما•2008«•في•ملتقى•موضوعه•الشبكات•
االجتماعية•والمشاركة•السياسية•في•العالم•العربي•لسببين•رئيسيين•هما:

نموذجية•التجربة•ومرجعيتها•في•مختلف•أنحاء•العالم•كما•سنوضحه•الحقا.•	•
تشكل•التجربة•أفق•مقارنة•مع•تجارب•العالم•العربي.	•

وقد•رافق•ظهور•الجيل•األول•لشبكة•االنترنت•]مواقع•الواب،•البريد•االلكتروني،•منابر•
النقاش...[•خطاب•مشرعن•هو•خطاب•مجتمع•المعلومات•]كاستلس•2001[)1(•الذي•تبلور،•في•
محور•المشاركة•السياسية،•في•مقولة•»•الديمقراطية•االلكترونية«•أو•»الديمقراطية•السيبرنية«•
]ليفي•2002[)2(•والتي•بشرت•باحياء•نموذج•الفضاء•العمومي•الهبرماسي•الحواري•والحجاجي•
والعقالني•وباستعادة•»حرارة«•التفاعلية•بين•الباث•والمتلقي•أو•بين•الحاكم•والمحكوم•وبتحقيق•
القرارات• اتخاذ• مسار• وفي• العام• الشأن• قضايا• حول• التداول• في• للمواطنين• فعلية• مشاركة•
الجماهيري• االتصال• التي•كرستها•وسائل• السياسة«• »مشهدة• الجمهور•من• وبتحرر• السياسية•

وبخاصة•التلفزيون•وبحل•»أزمة•التمثيل•الديمقراطي«•و»أزمة•السياسي«•بشكل•عام.

ولكن•نتائج•البحوث•الميدانية•حول•ممارسات•االتصال•السياسي•بواسطة•االنترنت،•في•
السياق•االنتخابي•وخارجه،•لم•تكن•في•مستوى•االمال•واالنتظارات•حيث•بينت•أن•الشبكة،•
أو• والمتلقي• الباث• بين• االتصالية• العالقة• في• جذرية• تغييرات• تحدث• لم• األول،• جيلها• في•
بين•الحاكم•والمحكوم•اذ•وقع•تطويعها•لمواصلة•الممارسات•السائدة•والقائمة•على•النموذج•
اتجاه• في• الباث• من• المعلومات• نشر• على• المرتكز• •)3(]1989 ]أشاش• »الدعائي«• أو• العمودي•

المتلقي•]•فيدال•2003[)4(.
(1) Castells, Manuel, La société en réseaux. L’ère de l’information, Paris, Fayard, 2è édition, 2001, 671p.
(2) Lévy, Pierre, Cyberdémocratie, Paris, Odile Jacob, 2002, 283p.
(3) Achache Gille , « Le marketing politique » , in Hermès no 4, 1989, pp 103-112.
(4) Vedel, Thierry, « Internet et les pratiques politiques », in La communication politique. Etat des savoirs, 

enjeux et perspectives. Québec, P.U.Q., 2003.
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وال•ينفي•هذا•االستنتاج•العام•وجود•تجارب،•هنا•وهناك،•حاولت•ادخال•ممارسات•جديدة•
من•أجل•تشريك•المتلقين/المواطنين•في•التداول•حول•قضايا•الشأن•العام•عن•طريق•استغالل•
ولكن• النقاش.• ومنابر• االلكتروني• البريد• منها• وخاصة• للشبكة• التفاعلية• الخصائص• بعض•
هذه•التجارب•بقيت•محدودة•في•الزمان•والمكان•بشكل•لم•يؤثر•بصورة•جدية•في•الممارسات•

السياسية•السائدة.•

وعلى•أنقاض•خيبات•الجيل•األول•لالنترنت•في•مجال•المشاركة•السياسية،•ظهر•منتصف•
العشرية•االولى•للقرن•الحادي•والعشرين•جيل•ثان•من•المواقع•على•الشبكة•بات•يعرف•ب•»الواب•
االجتماعي«•أو•»•الواب•2.0«•أو•»الواب•المواطني«.•ويقوم•باألساس•على•توظيف•القدرات•التفاعلية•
للشبكة•وعلى•مشاركة•»المستخدمين«•في•انتاج•المحتوى•وفي•صياغة•العالقة•االتصالية.•وحمل•
هذا•الجيل•الجديد•معه•آماال•متجددة•في•ارساء•»تحول•لالتصال«•]ميلرون•وآخرون•2010[)1(•
وفي•»اعادة•السلطة•الى•المواطنين«•وفي•ظهور•ما•وصف•بـ»السلطة•الخامسة«•]كروزي•2007[)2(•
وهي•سلطة•فوق•السلط•الكالسيكية•]التشريعية،•التنفيذية،•القضائية[،•تكسر•احتكار•»حراس•

البوابة«•النفاذ•الى•وسائل•النشر•وانتقاء•من•يظهر•ومن•ال•يظهر•في•الفضاء•العمومي.

الــواب• أن• نالحظ• الديمقراطية،• المشاركة• منظور• من• المسألة• الــى• نظرنا• ما• واذا•
االجتماعي•حقق•نجاحات•الفتة•لالنتباه•تمثلت،•في•مرحلة•أولى•في•انتشار•المدونات•السياسية•
بين• السياسي• االتصال• في• مركزية• اداة• أضحت• التي• االجتماعية• الشبكات• »انفجار«• في• ثم•

الحكام•والمحكومين.•

والسؤال•المركزي•الذي•نطرحه•في•هذه•الورقة•هو•هل•أن•الفاعلين•السياسيين•واصلوا•
استخدام•الواب•االجتماعي•وفق•النموذج•االتصالي•العمودي•كما•فعلوا،•في•المحصلة،•مع•الجيل•
األول•لالنترنت؟•أم•أن•الخصائص•التشاركية•»الهيكلية«•للشبكات•االجتماعية•قد•»أجبرتهم«•على•
توخي•نموذج•حواري-تشاركي•يلعب•فيه•المتلقي-المستخدم•دورا•ال•يقل•أهمية•عن•دور•الباث•؟•

وهل•أرست•الشبكات•االجتماعية،•بالتالي•المشاركة•السياسية•الموعودة•والمنشودة•؟

وقد•درسنا•مسألة•البحث•من•خالل•محورين•رئيسيين•هما•:

ـ•عرض•وجيز•لـ»خيبات«•المشاركة•الديمقراطية•في•ممارسات•االتصال•السياسي•بواسطة•
مواقع•واب•»الجيل•األول«•لالنترنت•في•الديمقراطيات•الغربية•واستجالء•سريع•لوعود•»الجيل•

الثاني«•متمثال•بالخصوص•في•الشبكات•االجتماعية،•في•ذات•السياق.

(1)Millerand, Florence, Proulx , Serge et Rueff Julien, Web social. Mutation de la communication ?, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2010, 374. 

(2) Crouzet, Thierry, Le cinquième pouvoir. Comment internet bouleverse la politique, Paris, Bouvin éditeur, 
2007, 284p.
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االجتماعية• الشبكات• أرست• }هل• البحث• اشكالية• على• اجابة• عناصر• تلمس• محاولة• ـ•
المشاركة•السياسية•في•مجال•االتصال•السياسي•بين•الحكام•والمحكومين•؟{•من•خالل•تحليل•
تقييمات•متباينة•لتجربة•الرئيس•األمريكي•باراك•اوباما•خالل•الحملة•االنتخابية•الرئاسية•لعام•
2008•وتوظيفه•للشبكات•االجتماعية•فيها•والتي•يعتبرها•عدد•من•الدارسين•تجربة•نموذجية•

وفي• السياسية• المشاركة• سياق• في• العالم،• أصقاع• مختلف• في• التجارب• من• لغيرها• ملهمة•
توظيف•الخصائص•التشاركية•للواب•االجتماعي•في•المجال•السياسي.

ووعود  األول  اجليل  خيبات  بني   : السياسية  واملشاركة  االنترنت 
اجليل الثاين

1 - خيبات الدميقراطية االلكترونية يف مستوى املمارسة

أ- الدميقراطّية اإللكترونّية من وجهة نظر متفائلة
ليست•الفكرة•القائلة•بأّن•تقنيات•االّتصال•يمكن•أن•تشّكل•وسيلة•لتحقيق•التطّور•السياسي•
والديمقراطي،•فكرة•جديدة.•فقد•قيل•من•قبل•إّن•الطباعة•والتلغراف•والصحافة•واإلذاعة•ثّم•

التلفزيون•وسائط•لتحقيق•الديمقراطّية•وتوسيع•مجال•الفضاء•العمومي.

وبقطع•النظر•عما•يتصف•به•هذا•الطرح•من•»تقنوية«•أو•من•»حتمية•تقنية«،•يمكن•القول•
»الديمقراطّية• مقولة• في• متجّسدا• المسألة• هذه• حول• الجدل• تجّدد• اإلنترنت• ظهور• مع• انه•
انسياب• تيسير• طريق• عن• الديمقراطّية• تجديد• إمكانيات• في• اآلمــال• وتجّددت• اإللكترونّية«•
المعلومات•والتبادل•بين•األفراد•والجماعات•والتفاعل•بين•الحّكام•والمحكومين•وتمكين•قطاعات•

أوسع•من•المواطنين•من•المشاركة•في•مناقشة•القضايا•العاّمة•واّتخاذ•القرارات•بشأنها.

وقد•ازدهرت•هذه•الوعود•في•البلدان•الغربّية•بشكل•خاّص•نتيجة•»أزمة•السياسة«•و»أزمة•
الشرعّية«•التي•عرفتها•األنظمة•التمثيلّية•التي•كان•من•أبرز•مظاهرها•نسب•المشاركة•المتدنّية•
في•االنتخابات•وازدراء•المواطنين•لقادتهم•وعزوفهم•عن•االنخراط•في•األحزاب•والمنّظمات.•
التي• تلفزيون(• التقليدّية•)صحافة•مكتوبة،•إذاعة،• كما•تراجعت•ثقتهم•في•وسائل•االّتصال•
أضحت•خاضعة•لقوانين•السوق•ولـ»دكتاتورية•نسب•المشاهدة«•وضغوطات•المصالح•اإلشهارّية•

على•السياسات•التحريرّية.

اإلعالم• وسائل• وأضحت• األفكار• على•صراع• التلفزيون،• مع• والشكل،• الصورة• وتغّلبت•
تتوّجه•إلى•العواطف•والحواس•والغرائز•أكثر•مّما•تتوّجه•إلى•العقول•والضمائر.

على•هذه•الخلفّية•المتأّزمة•جاء•خطاب•»مجتمع•المعلومات«•مبّشرا•بمجتمع•جديد،•تشّكل•
فيه•»الديمقراطّية•اإللكترونّية«•التي•ترسيها•اإلنترنت•وسيلة•مثلى•لتقريب•الشّقة•بين•المواطنين•
وممّثليهم•وبينهم•وبين•مؤّسسات•الدولة•ومحّركا•إلذكاء•جذوة•الجدل•الديمقراطي•وأداة•إلحياء•

ضرب•من•الديمقراطّية•المباشرة•الجديدة•]إحياء•نموذج•االغورا•األثينية[.
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ويعتبر•»بيار•ليفي«•من•أبرز•من•نّظر•للديمقراطّية•اإللكترونّية•من•وجهة•نظر•متفائلة،•
حيث•تّتسم•مقاربته،•في•تقديرنا،•ببعد•منهجي•وعملي•اذ•أنه•حّدد•خمسة•مجاالت•تتجّلى•فيها•
ممارسة•ما•يسّميه•بـ»الديمقراطّية•السيبرنّية«)la cyberdémocratie(•)1(•هي•»الساحات•العاّمة•
الجديدة•على•الخّط«•)les nouvelles agoras en ligne(•و«المدن•واألقاليم•الرقمّية«•و«الحكومة•

اإللكترونّية«•و«االقتراع•اإللكتروني«•و«ظهور•مجتمع•مدني•كوني«.

ب- نقد الدميقراطّية اإللكترونّية.
في•مقابل•الرؤية•»األثينّية«•لدور•اإلنترنت•في•إحياء•الديمقراطّية،•التي•تبرز•الجوانب•
 une vision( بـــ»األرويــلــيــة«• تــوصــف• مــضــاّدة• رؤيـــة• تــوجــد• للشبكة،• والــمــحــّررة• المساواتية•
أشخاصا• ُتمّكن• للرقابة• هائلة• تقنية• إمكانات• على• الشبكة• تتوّفر• حيث• •)2()orwelienne

 les serveurs(•»المعلوماتّية »الخوادم• تمّر•عبر• التي• الشخصّية• المعلومات• يراقبوا• أن• آخرين•
حرّية• مجال• في• التجاوزات• في• للشبكة• اآلخــر• »المظلم«• الجانب• ويتعّلق• •.)informatiques

المجال• هذا• على• دائما• تنطبق• ال• التي• الوطنّية• التشريعات• تجاوز• من• تمّكن• حيث• التعبير،•
مّما•يتيح•انتشار•المضامين•المخّلة•مثل•التشجيع•على•اإلرهاب•والتعّدي•على•الحياة•الخاّصة•

واإلجرام•ونشر•الدعاية•المتطّرفة•واالعتداء•على•األطفال•واألقليات...

باإلضافة•إلى•ذلك•توّجه•إلى•اإلنترنت•عّدة•انتقادات•أخرى•منها•توسيع•الهّوة•بين•الشرائح•
االجتماعّية•بإضافة•»هّوة•رقمّية«•جديدة•بين•من•يستخدم•ومن•ال•يمكنه•أن•يستخدم•الشبكة.

إحياء• في• اإلنترنت• دور• تقييم• في• الباحثين• بين• أحيانا،• الحدّية،• االختالفات• وتعود•
الديمقراطية•التشاركية•باألساس•إلى•الموقف•المبدئي•من•دور•التقنية•في•إحداث•التحّوالت•
االجتماعية•والثقافية.•كما•يمكن•تفسيرها•أيضا•بالمنطلقات•األيديولوجية•)ليبرالية/نقدية(•
التي•ال•تعتمد،•دائما،•تحاليل•ملموسة•وميدانية•لظاهرة•اإلنترنت•عاّمة•ولطبيعة•العالقة•التي•

ترسيها•بين•الباّث•والمتلّقي.

في•المحّصلة،•تبدو•اآلراء•متباينة•حول•تقييم•دور•اإلنترنت•في•تثوير•ممارسات•االّتصال•
السياسي•في•اّتجاه•تحقيق•ضرب•من•الديمقراطية•اإللكترونية•التشاركية.

الواب•الكالسيكي•في• الغربية•حول•توظيف• البحوث• نتائج• وبعد•استعراض•سريع•ألبرز•
مجال•المشاركة•السياسية،•يمكن•القول•إّن•االستخدامات•الفعلية•في•إطار•ما•يعرف•بـ”الجيل•
العالقة،•حيث•وقع• تغييرات•جذرية•في•هذه• الغربية•لم•تحدث• البلدان• األّول”•لإلنترنت•في•
نشر• أي• العام• بالمعنى• الدعائي• النموذج• على• القائمة• الممارسات• لمواصلة• اإلنترنت• تطويع•

(1) Lévy, 2002,op.cit.

نسبة•إلى•رواية•الخيال•العلمي•للروائي•»جورج•أوروال«•)George Orwell(•وعنوانها•»1984«•والتي•نشرت•عام•1949• •)2(
 Big(•»وتصف•مجتمعا•خياليا•يراقب•الفكر•ويقمع•الحرّيات•وفيها•وردت•الشخصّية•الرمزّية•لألنظمة•البوليسّية•»األخ•األكبر

.)Brother
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المعلومات•من•الباّث•إلى•المتلّقي،•وإن•كان•هذا•االستنتاج•العاّم•ال•ينفي•وجود•تجارب•حاولت•
إدخال•ممارسات•جديدة•لتشريك•المتلّقين•في•التداول•وإبداء•الرأي•عن•طريق•استغالل•بعض•
هذه• ولكّن• النقاش.• ومنابر• اإللكتروني• البريد• منها• وخاّصة• للشبكة• التفاعلية• الخصائص•
التجارب•بقيت•محدودة•بشكل•لم•يؤّثر•بصورة•جذرية•في•الممارسات•السياسية•السائدة•التي•
تعود•باألساس•إلى•حرص•األحزاب•السياسية،•والسياسيين•عاّمة،•على•الحفاظ•على•سيطرتهم•
على•الرسائل•اإلعالمية•وخشيتهم•من•تطّور•أشكال•التعبير•الحّر•والمستقّل•}نوريس2001{.)1(

والعشرين• الحادي• للقرن• األولى• العشرية• منتصف• ظهر• لإلنترنت،• األّول• الجيل• وبعد•
ويقوم• •”2.0 “الــواب• أو• االجتماعي”• بـ”الواب• يعرف• بات• الشبكة• على• المواقع• من• ثان• جيل•
باألساس•على•استغالل•القدرات•التفاعلية•للشبكة•وعلى•مساهمة•“المتلّقين”•في•إنتاج•المحتوى.•
وقد•حمل•هذا•الجيل•الجديد•معه•آماال•متجّددة•في•إرساء•تحّول•جذري•لالّتصال•بين•الباّث•

والمتلّقي•وفي•“إعادة•السلطة•إلى•المواطنين”.

2 - الشبكات االجتماعية وبرادجيم مشاركة املستخدم
أ- يف تعريف الشبكات االجتماعية

يمكن•القول•إّن•»الواب•االجتماعي«•أو•»الواب•2.0«•هو•مجمل•التقنيات•الجديدة•التي•ظهرت•
مع•المدّونات•أّوال•ثّم•مع•الشبكات•االجتماعية•بالخصوص•وغيرها•من•المواقع•التشاركية•التي•

ينبني•منطقها•على•مساهمة•المستخدمين•في•صناعة•المحتوى.

فمع•هذا•الجيل•الثاني•لإلنترنت•لم•تعد•التفاعلية•مجّرد•إمكانية•بل•هي•أصبحت•الخاصّية•
السائدة•التي•تقوم•عليها•هذه•المواقع•حيث•تعطى•فيها•األولوية•لمساهمة•المستخدم.

وقد•ذهب•بعض•الباحثين•الى•اعتبار•الواب•االجتماعي•»تغّيرا•في•البراديجم«•االتصالي)2(•
حيث•أصبح•المبحر•ُيدعى•إلى•الخلق•وإعادة•تركيب•المضمون•وتبادله.

وفي•أكثر•تعريف•متداول•على•الصعيد•األكاديمي)3(،•توصف•مواقع•الشبكات•االجتماعية•
بأّنها•خدمات•واب•تمّكن•المستخدم•من•:

بناء•ملمح•عام•)un profil public(•أو•»نصف•عام«•)semi- public(،•داخل•منظومة.

التصّرف•في•قائمة•مستخدمين•يتقاسم•معهم•صاحب•الموقع•رابطا•ما.

المشاهدة•واإلبحار•على•مواقع•روابط•“األصدقاء”•وعلى•مواقع•آخرين•صلب•المنظومة.

(1) Norris , Pippa, « Preaching to the Converted ? Pluralism, Participation and Party Web Sites », 2001,  in 
www. Pippanorris.com.

(2) Millerand et al, 2010 op.cit., p 3.
(3) Boyd et Ellison (2007), in Stenger et Coutant, 2011, p 11.



264

المجلة العربية األوروبية لعلوم اإلعالم واالتصال - عدد خاص

ويضيف•»ستانجار«•و»كوتان«)1(•إلى•هذه•العناصر•»الشكلية«•و«التقنية«•في•هذا•التعريف،•
والتي• الشبكات• تلك• في• المالحظة• »االستخدامات• خصوصية• بتحديد• تتعّلق• رابعة• خاصّية•
تؤّسس•»جاذبيتها«•على•إمكانية•االلتقاء•بـ«األصدقاء«•والتفاعل•معهم•بواسطة•»مالمح«•و«قوائم«•

وتطبيقات•ومن•خالل•تنّوع•كبير•لألنشطة«)2(.

ب ـ الشبكات االجتماعية: حنو حتول من »منوذج النشر« اىل »منوذج املشاركة« ؟.
يعتبر•عدد•من•الباحثين)3(•أّن•الشبكات•االجتماعية•)أو•السوسيو-رقمية(•بصدد•إحداث•
من• »االنتقال• حول• تتمحور• االستخدامات• في• تدريجي«• »تطّور• صيغة• في• االتصال• في• تحّول•
 un modèle de( والمساهمة• للمشاركة• نموذج• نحو• •)un modèle de la diffusion( »للنشر»•
إمكانية• شديد،• بحذر• الباحثون،• هؤالء• ويقترح• •.)la participation et de la contribution

تطّور•عميق•الستخدامات•اإلنترنت•انطالقا•من•إشكالية•تتمحور•حول•»االستخدام•اإلسهامي«•
)l’usage contributif(•في•الواب•االجتماعي.

في• ننتقل• االجتماعية،• للشبكات• التشاركية• الخصائص• على• بسرعة• وقفنا• أن• وبعد•
تجربةفي• أبرز• من•خالل• السياسي• االّتصال• قبل• من• توظيفاتها• دراســة• إلى• الموالي• القسم•

الديمقراطيات•الغربية•أال•وهي•تجربة•»•أوباما•2008«.

االنتخابات  االجتماعية يف محلة  الشبكات  وتوظيف  »أوباما«   -II
الرئاسّية األمريكية لعام 008).

1 - منوذجية محلة »أوباما 008)«

االنتخابات• خالل• •)Barack Obama( أوباما«• »بــاراك• األمريكي• الرئيس• حملة• تعتبر•
الرئاسّية•لعام•2008•منعرجا•ونموذجا•يحتذى•به•في•مجال•توظيف•الشبكات•االجتماعية•في•

االّتصال•السياسي•عاّمة•واالّتصال•االنتخابي•على•وجه•الخصوص.

 Franklin(•»وهو•ما•حدا•بعديد•المحّللين•والباحثين•إلى•مقارنتها•بحملة•»فرانكلن•روزفيلت
المجّدد•لإلذاعة• اّتسمت•باالستخدام• التي• الماضي• القرن• الثالثينات•من• D. Rosevelt(•في•

وبفهم•»جون•كيندي«•)John F. Kennedy(•لسلطة•التلفزيون•مع•مواجهاته•مع•منافسه•»ريتشارد•
نكسون«•)Richard Nixon(•عام•1960،•لتعتبر•حملة•»أوباما«•عام•2008•تاريخ•دخول•الشبكات•

االجتماعية•إلى•االّتصال•السياسي)4(.•

(1) Stenger & Coutant, « Introduction », in Hermès , n° 59, Paris, CNRS éditions, 2011, p 11.

المصدر•نفسه،•ص•11. •)2(
(3) Millerand et al, 2010 op.cit., p 3.
(4) Heinderyckx, François, « Obama 2008 : l’inflexion numérique », in Hermès n°59, 2011, pp 135-136.
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استخدامات• في• التجديد• مواطن• على• نقف• أن• الموالية،• الفقرات• في• نحاول• وسوف•
الشبكات•االجتماعية•في•حملة•“أوباما”•من•خالل•عرض•قّدمته•الباحثة•الفرنسية•“سنتيا•موس«•

)Cynthia Moos()1(.•لنستعرض•بعد•ذلك•بعض•القراءات•النقدية•لتلك•االستخدامات.

2 - الشبكات االجتماعية »أداة دميقراطية تشاركية« ]موس[
ترى•الباحثة•الفرنسية•»سنتيا•موس«•أّن•أوباما•قد•طّور•أداة•اإلنترنت•ليجعل•منها•»أداة•
ديمقراطية•تشاركية«•وذلك•بأن•طلب•من•مناصريه•االنخراط•في•الحملة•فضال•عن•المساهمة•
في•التبّرعات•المالية•والتصويت•لصالحه،•عن•طريق•الشبكة.•ومن•ثّم•قيل•إّن•حملة•»أوباما•
الحمالت• في• التفاعلية• عهد• دّشنت• قد• •)Obama For America (OFA)( أمريكا«• أجل• من•

االنتخابية)2(.

تبادل• ومنّصات• االجتماعية• الشبكات• مثل• الجديدة• اإلنترنت• أدوات• مجيء• شّكل• فقد•
أشرطة•الفيديو•والصور،•انقالبا•على•األساليب•التقليدية•للتعريف•بالذات،•حيث•تطّلب•األمر•
من•رجال•السياسة•أن•يدمجوا•بعدا•تشاركيا•في•تنظيم•حمالتهم.•فلم•يعد•األمر•يتعّلق•بمرّشح•
واحد•ذي•كاريزما•في•مواجهة•الحشود•وإّنما•برجل•سياسة•تدعمه•شبكة•كاملة•من•المناصرين•
يلعبون•دور•أعوان•تسويق•المترّشح.•وقد•جّسد•»باراك•أوباما«•هذا•النوع•الجديد•من•المترّشحين.•

.)3(»)President 2.0(•»2.0•ومن•ثّم•أطلقت•عليه•كنية•»الرئيس

ويمكن•حوصلة•عناصر•استراتيجية•أوباما•في•النقاط•التالية:

*•نجح•أوباما•وفريقه•في•خلق•وتسويق•»عالمة«•)la marque(•»أوباما«•من•خالل•شبكة•
معّقدة•وناجعة•من•»األدوات•2.0«•تترّكب•من•شبكة•اجتماعية•خاّصة•مصّممة•على•شاكلة•شبكة•
شبكة• على• من•خالل•صفحة• أيضا• ولكن• •)my.barackobama.com( شبكة• وهي• »فايسبوك«•
»فايسبوك«•وحساب•على•شبكة•»تويتر«•واستخدام•»يوتيوب«•وغيرها•من•الشبكات•االجتماعية.

وذلك• خيارا• وليس• حملته•ضرورة• في• الجديدة«• »الميديا• استراتيجية• »أوباما«• جعل• •*
بتمكين•مستخدمي•اإلنترنت،•وخاّصة•الشباب•منهم،•من•فرصة•أن•يصبحوا•فاعلين•أقوياء•

في•حملته.

»أوباما«•االستخدام•األقصى•للميديا•الجديدة•والشبكات•االجتماعية•باستثمار• *•اختار•
إمكاناتها•التفاعلية.

(1) Moos, Cynthia, Les nouvelles stratégies de communication en politique : Barack Obama et l’avénement 
du web 2.0. Mémoire de fin d’étude, Mastère Management de projet, Université de Provence, 2009-2010, 
54 p.

(2) Hoffman, Auren, « It takes Tech to Elect a President » in, Business week, 25/08/2008
(3) Moos, C., 2009-2010, op.cit., p 4.
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*•نجح•»أوباما«•في•تركيز•اهتمامه•على•مناصريه•األكثر•والء•أمال•في•أن•يتوّلوا•بدورهم•
ذلك:• على• مثاال• »أوبــامــا«• بـ• الخاّصة• •)iPhone( تطبيقة• وتمّثل• آخرين.• مناصرين• انتداب•
»هاتف• •)option( »خيار«• التطبيقة• تتضّمن• المترّشح،• أخبار• بآخر• اإلعالم• إلى• فباإلضافة•
األصدقاء«•)Call friends(•التي•تضّم•قائمة•لألصدقاء•يتعّين•مكالمتهم•لتوصيتهم•بالتصويت•
لـ«أوباما«.•كما•استخدمت•تقنية•تحديد•الموقع•الجغرافي•عن•بعد•)GPS(•إلعالم•المستخدم•
بمكان•انعقاد•حدث•ما•فضال•عن•»الزّر•األخضر«•الذي•يمّكن•من•المساهمة•المالية•في•دعم•

الحملة•عن•طريق•الهاتف.

مثل• موقعا(• •15 )حوالي• الهاّمة• االجتماعية• المواقع• كّل• على• حضورا• »أوباما«• أّمن• •*
»فايسبوك«•و«تويتر«•و«ماي•سبايس«•)My Space(•و«إيجن•أف«•)Asian Ave(•وغيرها.

*•أنشأ•»أوباما«•شبكته•االجتماعية•الخاّصة•»My Bo«•التي•اسُتخدمت•كمنّصة•لتنسيق•
كّل•المبادرات•القاعدية.•وقد•وضع•تصميم•هذه•الشبكة•»كريس•هيوز«•)Chris Hughes(•أحد•

مؤّسسي•شبكة•»فايسبوك«.

ولئن•كان•الهدف•األساسي•من•هذا•الموقع•)My Bo(•هو•جمع•أقصى•قدر•من•األموال•
الشبكات• موارد• »كريس•هيوز«• استغّل• فقد• الوظيفة.• تلك• تجاوزت• الشبكة• فإّن•هذه• للحملة،•
بالنسبة• بإتاحة•إمكانية•االلتقاء،• »فايسبوك«،•لصالح•الحملة•وذلك• االجتماعية،•على•غرار•
لمستخدميها،•في•مجموعات•والمشاركة•في•الحملة.•فقد•ساهمت•شبكة•)My Bo(•في•تنظيم•
زهاء•150•ألف•حدث•وإنشاء•35•ألف•مجموعة•وجمع•600•مليون•دوالر•بفضل•مساهمات•3•

ماليين•مستخدم.

اإلرساليات• طريق• )عــن• »الذكّية«• والهواتف• االجتماعية• الشبكات• استخدام• مّكن• •*
القصيرة•)sms((•من•إبالغ•رسائل•الحملة•وانتداب•المناضلين•وجمع•األموال•وتفكيك•اإلشاعات•

والتحاور•مع•المبحرين...

*•خاطرت•حملة•»أوباما•من•أجل•أمريكا«•باستهداف•الشباب،•في•المقام•األّول،•دون•
يقين•مسبق•من•أّنهم•سوف•ينخرطون•فيها.•ولكّنها•نجحت•بفضل•منحهم•الثقة•وإتاحة•الفرصة•
لهم•بإنشاء•»جماعات«•)des communautés(•مّتحدة•حول•قضايا•محّددة•)التغيير،•األمل...(.

3 - »استخدام ذكي لتكنولوجيات عصرية يف خدمة أساليب تقليدية«
هايندركس«• »فرانسوا• البلجيكي• الباحث• اعتبر• لـ»موس«،• االيجابي• التقييم• مقابل• في•
)François Heinderyckx()1(•حملة•أوباما•»استخداما•ذكيا•وناجعا•لتكنولوجيات•عصرية•في•
خدمة•أساليب•تقليدية•جّدا•للحمالت«.•فقد•بّينت•تلك•الحملة•أّن•الواب•والشبكات•االجتماعية•

(1) Heinderyckx, F, op.cit., 2011, pp 135-136.
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والهواتف•النقالة•ذات•نجاعة•غير•مسبوقة•في•مجاالت•تحّرك•استراتيجي•تقليدية•يمكن•حصرها•
في•خمسة•محاور•هي•انتداب•المناضلين•وتحفيزهم•وإعالمهم•وتنظيمهم•وجمع•األموال.

مستهِدفة• لرسائل• •)la diffusion virale( الفيروسي«• »التوزيع• على• اعتمد• االنتداب:• •*
وعلى•دعوات•إلى•التسجيل•على•الخّط•كطريقة•وحيدة•لحضور•التجّمعات•الكبرى•وعلى•»مفعول•
جلب•االنتباه«•)l’effet d’appel(•لشبكة•)my.barackobama.com(•التي•جمعت•حوالي•مليونْي•

شخص،•دون•احتساب•المتعاطفين•على•بقية•الشبكات•االجتماعية.

التاريخية«• و«الّلحظة• الراديكالي«• »التغيير• *•تحفيز•المناضلين:•الذي•وقع•دعمه•بمناخ•
حسب• •)ciblés( مستهِدفة• مؤّشرات• بواسطة• الحملة• أهداف• في• دقيق• بتصّرف• أيضا• ولكن•

»الجهة«•)la région(•وحّتى•حسب•الحّي•السكني•بواسطة•التقنيات•الحديثة.

الواب•وخاّصة• بأسرها«.•فبفضل•مرونة•مواقع• لآللية• الفقري• »العمود• *•اإلعالم:•وهو•
عنوان• مليون• •13 حوالي• على• رسالة• مليار• من• أكثر• )توزيع• اإللكتروني• البريد• إلى• اللجوء•
إلكتروني(•والفيديو•واإلرساليات•الهاتفية•القصيرة•)sms(•)من•5•إلى•20•رسالة•شهريا•أرسلت•
إلى•مليون•مخاطب•سّجلوا•أرقام•هواتفهم•الجّوالة(،•حظيت•حملة•»أوباما«•االنتخابية•بأدوات•

جديدة•أتاحت•التدّفق•السريع•ومحّدد•األهداف•للمعلومات.

دا•فيها.• *•تنظيم•الحملة:•مّثل•استخدام•الموارد•اإللكترونية•لتنظيم•الحملة•جانبا•مجدِّ
فقد•استفاد•المناضلون•من•ترسانة•األدوات•المتطّورة•التي•مّكنتهم•من•استثمار•الزمن•بشكل•
لغرض• وعناوينهم• بهم• االّتصال• يتعّين• الذين• الناخبين• هواتف• ألرقام• جاهزة• قوائم• ناجع:•

االّتصاالت•المباشرة•في•بيوتهم•وإبالغ•تعليمات•الحملة•ووسائل•تنظيم•اجتماعات•األحياء.

كما•راهنت•اآللية•التنظيمية•على•روح•التنافس•بين•المناضلين•وذلك•بتحديد•األهداف•
وإتاحة•مقارنة•حصيلة•كّل•فرد•أو•فريق•بأفراد•أو•فرق•أخرى•في•أحياء•أو•جهات•مختلفة.

*•جمع•التبّرعات•المالية:•أّكد،•على•نطاق•واسع•أن•اإلمكانات•التي•أظهرتها•مبادرات•
اإلنترنت• نجاعة• تبرز• •،2003 دين«•عام• »هاورد• الديمقراطي• المرّشح• سابقة،•وخاّصة•حملة•
المحّصلة،•موارد•مالية• التي•تجلب،•في• التبّرعات•الصغرى• الهائلة•في•جمع•عدد•كبير•من•
على•نطاق•غير•مسبوق.•كما•تحمل•تلك•األموال•المجّمعة•»هالة•شرعية«•تمنحها•لها•المساندة•
الضخمة•للطبقات•الشعبية•في•مقابل•المساندة•التقليدية•للحمالت•التي•تتأّتى•غالبا•من•األثرياء•

وكبريات•الشركات.

ويبدو•هذا•الجانب•المتعّلق•بجمع•التبّرعات•خاصّية•للسياق•االنتخابي•األمريكي.•وال•يهّم•
سوى•قليال•البلدان•األوروبية•مثال•حيث•تؤّطر•القوانين•بأكثر•صرامة•تمويل•األحزاب•والحمالت•

االنتخابية.
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ويستنتج•»هايندريكس«•أّن•»المنعرج•الرقمي«•)l’inflexion numérique(•الذي•مّيز•حملة•
»أوباما«•لالنتخابات•الرئاسّية•األمريكية•لعام•2008•تمّثل•في•توظيف•التكنولوجيات•الرقمية•ليس•
في•اّتجاه•جعل•الحمالت•افتراضّية•تشاركية•وإّنما•في•اّتجاه•»العودة•إلى•أنماط•التعبئة•والتحّرك•

واإلقناع•السياسي•الكالسيكي«.

4 - محلة على شاكلة منوذج »غرفة احلرب«

االنتخابية• »أوباما«• أّن•حملة• •)1()Thierry Vedel(•»فيدال »تيري• الفرنسي• الباحث• يرى•
•.)the war room(•»لعام•2008•على•الشبكات•االجتماعية•قد•أعادت•إنتاج•نموذج•»غرفة•الحرب
في• األخيرة،• العشرين• السنوات• نفسه،•خالل• فرض• السياسي• لالّتصال• نموذج•جديد• وهو•
 Bill(•»الفترات•االنتخابية.•وقد•ُولد•هذا•النموذج•مع•حملة•الرئيس•األمريكي•األسبق•»بيل•كلنتون
Clinton(•عام•1992•ثّم•وقع•استيراده•وتطويره•في•أوروبا•من•قبل•رئيس•الحكومة•البريطاني•

السابق•»طوني•بلير«•)Tony Blair(•خالل•حملته•االنتخابية•لعام•1997.

ويرتكز•هذا•النموذج•على•أربع•خصائص•هي•:

جهاز حملة ممركز وهرمي
تقع•في•قّمته•قيادة•سياسية•مضّيقة•تتكّون،•عادة،•من•معاونين•قدامى•للمترّشح•وخبراء•

في•مستوى•عال•وتحّدد•استراتيجية•الحملة•وصورة•المترّشح•ورسائله.

ُتترَجم•هذه•االستراتيجية•»عملياتيا«•من•قبل•محترفين•أكثر•فأكثر•تخّصصا•)إشهاريون،•
ملحقون•صحفيون،•لوجستيون،•»وكاالت•أحداث«•)agences d’événements(...إلخ(.•ثّم•ُتنّفذ•

على•الميدان•من•قبل•المناضلين•والمتعاطفين•الذين•يشكلون•الطبقة•الثالثة•للجهاز.

عالقة هجومية بوسائل اإلعالم
في•صالح• قضايا• بــإدراج• وذلك• االنتخابية• األجندا• على• الدائمة• السيطرة• إلى• تهدف•
إلى• بالسعي• أيضا• األمر• ويتعّلق• وأحداثها.• الحملة• أخبار• ومزعجة•لخصومه•ضمن• المترّشح•
التأثير•في•محتوى•التغطية•اإلعالمية•وذلك•بالّلجوء•إلى•“محّللين”•)spin-doctors(•يجتهدون•

في•التأثير•في•إدراك•الصحافيين•لألحداث•وفي•تحليلهم•لها.

مة•)une approche ciblée et segmentée(•للحقل•االنتخابي. مقاربة•ُمستهِدفة•ومقسِّ

ال•تهدف•الحمالت•االنتخابية•العصرية،•بالضرورة،•إلى•الوصول•إلى•مجموع•الناخبين.•
فترّكز•جهود•الحملة،•غالبا،•على•دوائر•انتخابية•أو•مجموعات•محّددة•من•الناخبين•ُيعتقد•أن•
تصويتها•كفيل•بأن•يؤّثر•في•النتائج•النهائّية.•وتحّدد•تلك•الدوائر•والمجموعات•بناء•على•تحاليل•

كمّية•وكيفية•للرأي•العام•وعلى•دراسات•انتخابية•معّمقة.

(1) Vedel, T., « Le marketing politique de l’après-Obama », in Constructif, N°24, Novembre 2009 (www.
constructif.fr/ Article_44_81_618_ / le_ marketing_politique_de_l_apres_Obama_html).
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شخصنة النقاش السياسي
على• القرار،• اّتخاذ• وقدراته•)على• أي•مالمح•شخصيته• المترّشح،• أصبحت•شخصية•
اإلصغاء•إلى•الناس،•على•توجيه•البلد...•إلخ(•مؤّشرا•هاما•لالختيار•االنتخابي،•خاّصة•في•

المجتمعات•المشبعة•بالمعلومات•والتي•تنحو•فيها•االيديولوجيات•الكبرى•نحو•االختفاء.

صورة• إلــى• متزايدة• أهمّية• الحديثة• االنتخابية• االستراتيجيات• تولي• لذلك،• وتبعا•
المترّشحين•وتعمد•إلى•بنائها•من•خالل•العديد•من•األفعال•الرمزية•واألحداث...

حديثا• تجسيدا• اعتباره• لنا• أعاله• المذكورة• الحرب«،• »غرفة• نموذج• خصائص• وتسّوغ•
واالستهداف،• التقسيم• الخصائص]• تلك• معظم• في• معه• يشترك• حيث• التسويقي• للنموذج•

التركيز•على•الصورة،•الشخصنة...[.

ويعتبر•»فيدال«•أّن•حملة•»أوباما«•لعام•2008•قد•أعادت•إنتاج•نموذج•»غرفة•الحرب«•هذا•
ولكّنها•عصرنته•وزادت•في•فعاليته•باستغالل•قّوة•تكنولوجيات•اإلعالم•واالّتصال،•إذ:

استخدم•»أوباما«•اإلنترنت•بطريقة•تقليدية•كأداة•قوّية•للنشر•وكأداة•مقتصدة•بالخصوص•
أو• االجتماعية• الشبكات• على• والحضور• اإللكترونية• الرسائل• ماليين• إرسال• من• مّكنت• حيث•
اقتراح•أشرطة•فيديو•على•منّصة•»يوتيوب«•)YouTube(.•كما•وقع•وضع•برنامج•»تنبيه•عن•طريق•
اإلرساليات•القصيرة«•)alertes sms(•يعطي•الناخبين•باكورة•بعض•األخبار•)مثل•اسم•المرّشح•

لمنصب•نائب•الرئيس(.

منّسق• بشكل• أنشطتهم• وتنظيم• المناصرين• ماليين• لتعبئة• اإلنترنت• »أوباما«• استخدم•
على•كامل•التراب•األمريكي.•فاإلضافة•إلى•موقعه•الرسمي•على•الواب،•أنشأ•نوعا•من•شبكة•
»فايسبوك«•خاّصة•به•)My Bo(•أتاح•للناخبين،•بعد•التسجيل•فيه،•أن•يّتصلوا•مع•متعاطفين•
آخرين•وأن•يستعلموا•عن•أحداث•الحملة•وأن•يجدوا•مواّد•يمكن•استخدامها•في•مدّوناتهم•وفي•
منابر•النقاش.•كما•كان•بإمكانهم•تنظيم•أحداثهم•الخاّصة•وأخذ•المبادرة•في•عمليات•جمع•

األموال.

 une centrale de(•»حسب•»فيدال«،•بمثابة•»مركزية•نضالية•،)My Bo(•فقد•كانت•شبكة
militantisme(•أكثر•منها•فضاء•يشّجع•التبادل•بين•الناخبين،•وكانت•آلة•للحّث•على•االنخراط•

الشخصي•في•الحملة.

بـ»أوباما«•»لوحة•متابعة«•ألنشطة• فقد•كانت•هناك•في•هذه•الشبكة•االجتماعية•الخاّصة•
نشاطه• حصيلة• متعاطف• لكّل• ــدوام• ال على• تظهر• •)MyBo Activity Tracker( المناضلين•
وتصّنفها•في•سّلم•تقييم•من•1•إلى•10•حسب•األنشطة•التي•شارك•فيها•)تنظيم•حدث،•جمع•
مسؤولي• هذه• المتابعة• لوحة• وتمّكن• اجتماع...(.• في• المشاركة• بالجيران،• اّتصال• أمــوال،•
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الحملة•من•تحديد•المناضلين•األكثر•نشاطا•وتكليفهم•بمهاّم•مخصوصة•مثل•التنسيق•وتنشيط•
المجموعات•المحلّية.

استخدم•»أوباما«•تكنولوجيات•اإلعالم•واالّتصال•كقاعدة•بيانات•عمالقة•تحّدد•مؤّشرات•
على• اإلجابة• نسبة• قيس• أمكن• للواب،• التحليلّية• األدوات• فبفضل• وفعاليتها.• الحملة• متابعة•
باستمرار• ومحتواها• شكلها• ومالءمة• الفيديو• وأشرطة• الصور• وعلى• اإللكترونية• الرسائل•

وشخصنة•الرسائل•الموّجهة•إلى•الناخبين...•كّل•ذلك•بشكل•حيني.

لم•تقتصر•الحملة•على•اإلنترنت.

عاّمة• اإلنترنت• شبكة• احتّلتها• التي• المكانة• تنسيب• الــضــروري• من• أّنــه• »فــيــدال«• يــرى•
للقنوات• واسع• بشكل• لجأ• فقد• »أوباما«.• حملة• جهاز• في• بالخصوص،• االجتماعية• والشبكات•
التقليدية•لالّتصال•االنتخابي•وخاّصة•التلفزيون•واالجتماعات•العاّمة•والتنّقالت•على•الميدان.•

وقد•كان•»أوباما«•من•أكثر•من•استثمر•في•الومضات•اإلشهارية•التلفزيونية.

والميديا• اإلنترنت• بين• المزج• على• قدرته• هو• االنتخابية• »أوبــامــا«• حملة• مّيز• ما• وإّن•
أو• الكبرى• التدّخالت• بقرب• الناخبين• لتنبيه• قبلية• بصفة• األولى• اسُتخدمت• فقد• التقليدية.•

الخطب•التلفزيونية.•واسُتخدمت•الثانية•بصفة•بعدية•لمضاعفة•النقاش•حولها.

وفي•ما•يهّم•مركز•اهتمام•بحثنا•حول•المشاركة•الديمقراطية•بين•الحكام•والمحكومين،•
يرى•»فيدال«•أن•»أوباما«•لم•يستخدم•الشبكات•االجتماعية•للقيام•بحملة•تشاركية•أو•حملة•من•
يقولوا• أن• »أوباما«• مع• للمتعاطفين• المجال• ُيفسح• فلم• •.)bottom-up( القّمة«• إلى• »القاعدة•
كلمتهم•حول•رسائله•السياسية•أو•خياراته•االستراتيجية•خالفا•للمترّشح•الديمقراطي•النتخابات•
بواسطة• معه• المتعاطفين• لتشريك• المدّونات• استخدم• الذي• مثال• دين«• »هــاورد• •2004 عام•

االستفتاء•حول•بعض•خياراته.

وعلى•عكس•الصورة•التي•قّدمتها•وسائل•اإلعالم،•أحيانا،•كانت•حملة•»أوباما«•تنتمي•إلى•
مقاربة•»من•أعلى•إلى•أسفل«•)Top-down(،•إذ•كانت•مشاركة•الناخبين•فيها•»مادية«•باألساس.•
كما•وقع•تأطير•المتطّوعين•بطريقة•لصيقة•ولم•تكن•لهم•سوى•استقاللية•نسبّية•جّدا•في•حدود•

مخّططات•وإجراءات•وضعتها•قيادة•الحملة.

االّتصال• بممارسات• المتعّلق• العرض• هذا• نهاية• في• نستنتجه• أن• يمكن• ما• أهــّم• ولعل•
الديمقراطيات• في• االجتماعية(• والشبكات• )المدّونات• •»2.0 »الواب• مواقع• بواسطة• السياسي•

الغربية•هو•:
أّن•الشبكات•االجتماعية•قد•ساهمت•في•إحداث•تحّول•في•االّتصال•السياسي•التقليدي•	•

أو• الناخبين• بتشريك• للشبكة•وذلك• والتعبوية• القدرات•االعالمية• من•خالل•استغالل•
المواطنين•في•أنشطة•الحمالت•االنتخابية•على•عّدة•أصعدة•من•أهّمها:
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أو•اإلعالن•عن•خبر•عاجل•ال•ينتظر•تنظيم•	• اإلعالم•الحيني•بآخر•مستجّدات•الحملة•
ندوة•صحفية•تقليدية.•

الحمالت•	• فعاليات• تنظيم• في• الناخبين• وتشريك• مسبوق• غير• بشكل• الناجعة• التعبئة•
االنتخابية.

التواصل•مع•شرائح•اجتماعية•ال•تستخدم•كثيرا•وسائل•اإلعالم•الكالسيكية•وفي•مقّدمتها•	•
فئة•الشباب.

بالسياق•	• مرتبطة• الخاصية• هذه• كانت• وإن• االنتخابية• الحملة• لتمويل• التبّرعات• جمع•
االنتخابي•األمريكي.

إتاحة•رّد•الفعل•السريع•على•هجومات•الخصوم•والتفكيك•المبّكر•لإلشاعات•واليقظة•	•
المعلوماتية•والبحث•عن•تصريحات•أو•صور•تدين•الخصوم...

سة•لمنطق•»الواب•2.0«•لم•تشمل•بشكل•منهجي•ودائم•تشريك• أّن•فكرة•»المشاركة«•المؤسِّ
القرارات• والمترّشحين•واتخاذ• السياسية• الناخبين•في•مناقشة•برامج•األحزاب• المواطنين/•
دين«•في• »هــاورد• بذلك•مثل•حملة• للقيام• قبل• جــاّدة•من• بالرغم•من•وجود•محاوالت• بشأنها•
الواليات•المّتحدة•عام•2003-2004•وحملة•»سيغوالن•روايال«•في•فرنسا•عام•2007.•وفي•العموم•
تمّثلت•مشاركة•المواطنين•في•»توظيفهم«•لخدمة•أغراض•الحملة•)تعبئة،•إعالم،•تمويل...(.

وبالرغم•من•اختالف•التقييمات•يمكن•القول،•في•تقديرنا،•أّن•»الواب•2.0«•شّكل•تقّدما•
للفاعلين• االّتصالية• الممارسات• اّتسمت• الــذي• األّول«• الجيل• ـــ»واب• ب مقارنة• نسبيا• تفاعليا•
بقطع• العمودي• االّتصالي• النموذج• اعتماد• أي• كالمعتاد«• »السياسة• بمواصلة• فيه• السياسيين•
النظر•عن•اإلمكانات•التفاعلية•للشبكة•وذلك•باتاحة•قدر•أكبر•من•التفاعل•مع•المستخدمين•
واتخاذ• تصورها• في• شركاء• وليس• الحملة• تنفيذ• في• »أدوات«• يجعلهم• وظيفي• تفاعل• ولكنه•

القرارات•بشأنها.

-•ال•يتعّلق•األمر،•في•نهاية•التحليل،•»بقصور•تفاعلي•أو•تشاركي«•للشبكة•في•جيلْيها•األّول•
الفاعلين•السياسيين•في•استثمار•قدرات• بإرادة• يتعّلق• 2.0«•بقدر•ما• »الواب• )الواب(•والثاني•
اإلنترنت•التفاعلية•والتشاركية•من•أجل•إرساء•حوار•حقيقي•بين•الساسة•والمواطنين•وتشريكهم•

في•اّتخاذ•القرارات•السياسية.

السياسية• المشاركة• تحقيق• على• االجتماعية• الشبكات• بقصور• القول• يمكن• ال• كما• •-
المنشودة•وذلك•ألن•تملكها•من•قبل•الفاعلين•السياسيين•مساراجتماعي•وثقافي•يحتاج•مرور•

زمن•أطول.•

وعاوة•على•ذلك•فان•األرجح،•في•تقديرنا،•هو•أن•التحوالت•الحقيقية•في•مجال•المشاركة•
الشبكات• تمنحه• الــذي• •)empowerment( »التمكين«• ناحية• من• أكثر• تحدث• قد• السياسية•
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في• فيه• بدلوهم• واالدالء• العمومي• الفضاء• الى• المباشر• النفاذ• في• للمستخدمين• االجتماعية•
صفحاتهم•ومدوناتهم•الخاصة•وليس•بالضرورة•في•صفحات•وشبكات•رجال•السياسة...

إلى• •)Olivier Ezratty( ايزراتي«• »أوليفيي• الرقمي• االّتصال• بخبير• حدا• ما• ذلك• ولعل•
أكثر•منها•شأن• والمواطنين• المناضلين• النهاية،•شأن• تبدو•في• •2.0 »السياسة• بأّن• االستنتاج•

السياسيين•والحّكام...«)1(.

(1) Ezratty, Olivier, « Jusqu’où peut aller la politique 2.0 ? », 14 février 2009, in www.oezratty.net /
wordpress/2009/jusqu’où_peut_aller_la_politique_2.0/



273

التقرير العاّم ألشغال امللتقى الدويل
شبكات التواصل االجتماعي يف بيئة إعالمية متغرية

دروس من العامل العريب

د. حميدة البور
معهد•الصحافة•وعلوم•اإلخبار/جامعة•منوبة،•تونس

اإلطار العام للملتقى
الحراك• تجربة• ضوء• على• الّرقمية• االجتماعية• الشبكات• اتجاهات• في• التفكير• مثل•
الشعبي•الذي•شهدته•البلدان•العربية•في•2011•اإلطار•العام•للملتقى•الدولي•الذي•نظمه•
واالتصال• اإلعــالم• لباحثي• األوروبــيــة• العربية• والجمعية• اإلخبار• وعلوم• الصحافة• معهد•
بتونس•بدعم•من• أكتوبر•2014• إلى•18• أيام•من•16• امتداد•ثالثة• AREACORE•على•
•DAAD•Deutscher•Austansch• -•Office• allemand األلماني• األكاديمي• التبادل• ديوان•

.d’échanges•universitaires

»شبكات•التواصل•االجتماعي•في•بيئة•إعالمية•متغيرة•:•دروس•من•العالم•العربي•»•هو•
تهدف•من• والتي• للملتقى• العلمية• الّلجنة• اختارتها• التي• األساسية• اإلشكالية• اختزل• عنوان•
خالله•إلى•استقراء•اتجاهات•»الميديا•الجديدة«•وتحليل•دور•الفاعلين•في•الفضاء•االفتراضي•
في• حصلت• التي• التغيرات• ومناقشة• العامة،• القيم• منظومة• تشكل• إعــادة• في• وبالتحديد•
الحياة• واحترام• المهنة• أخالقيات• احترام• مستوى• في• واالتصالية• المهنية• الممارسات•

الشخصية•لألفراد.

وساهم•في•تأثيث•أشغال•الملتقى•باحثون•من•تونس•والجزائر•وألمانيا•والسويد•ومصر•
واليمن•والمغرب.

في•الجلسة•االفتتاحية•وضحت•د.•سلوى•الشرفي•مديرة•معهد•الصحافة•وعلوم•االخبار•
إلى• مشيرة• بالثورة• قامت• االجتماعي• التواصل• شبكة• بأّن• السائد• االعتقاد• صدقّية• عدم•
الظروف•االجتماعية•والسياسية•واالقتصادية•واألخطاء•الشائعة•التي•تحيط•بعملّية•التعاطي•
معها•كسبب•أساسي•في•انتفاضة•الشعوب.•وتوجهت•إلى•األكاديميين•المساهمين•في•الملتقى•
بتوصية•مفادها•توفير•الحلول•للباحثين•الشبان•في•اعتماد•األدوات•المالئمة•لتحليل•شبكات•

التواصل•االجتماعي.
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وعضو• الحرة• برلين• بجامعة• اإلعــالم• أستاذة• ريشتر• كــاروال• د.• أشــارت• جهتها• من•
الجمعية•العربية•األوروبية•للباحثين•في•علوم•االعالم•واالتصال•AREACORE•إلى•أهمية•
اإلطار•الذي•تمثله•الجمعية•في•غياب•فرص•التالقي•والتبادل•بين•الباحثين•في•مجال•اإلعالم•

واالتصال•من•أوروبا•والبلدان•العربية.•

وفي•تقديمه•لإلشكالية•العامة•للملتقى•طرح•د.•معز•بن•مسعود•المنسق•العلمي•للملتقى•
والتقنية• االبستيمولوجية• النواحي• من• الجديدة• الميديا• مجال• في• للبحث• المختلفة• األبعاد•
إلى• إضافة• للملتقى• األساسية• المحاور• االبعاد• والثقافية.•وشكلت•هذه• والسياسية• والتاريخية•
ما•يثيره•استخدام•شبكات•التواصل•االجتماعي•الرقمية•من•تحديات•في•مستوى•األخالقيات.

واعتبر•المنسق•العلمي•للملتقى•أن•الخطاب•اإلعالمي•العربي•مازال•»مرتبكا•ومضطربا•
في•التعامل•مع•أثر•الميديا•الجديدة•في•عالقتها•بالثقافة•واإلبداع«.•ويعزى•هذا•االرتباك•إلى•
ما•تمثله•استخدامات•الشبكات•االجتماعية•الرقمية•من•ثقافة•جديدة•قوامها•الحرية•والتنّوع•
من•جهة،•وما•يمكن•رصده•من•انزالق•أخالقي•من•خالل•ممارسات•بعض•الفاعلين•في•الفضاء•
االفتراضي•من•جهة•أخرى.•أما•في•المجال••السياسي•فإن•التقنية•ال•تمثل•-حسب•تعبير•المنسق•

العلمي•للملتقى-•»العامل•الوحيد•في•عملية•التغير•السياسي«.

األولى• العلمية• الجلسة• اهتمت• علمية.• جلسات• ثالث• على• الملتقى• أشغال• تقسيم• وتم•
شبكات• حول• الثانية• وتمحورت• االجتماعية،• للميديا• والتاريخية• النظرية• المقاربات• بطرح•
العلمية• الجلسة• وُخصصت• السياسية.• والمشاركة• الديمقراطي• والتحول• االجتماعي• التواصل•
الثالثة•لمناقشة•موضوع•خرق•األخالقيات•وانتهاك•خصوصيات•األفراد•من•خالل•الممارسات•

اإلعالمية•واالتصالية•الجديدة.

وانتهت•أشغال•الملتقى•في•اليوم•الثالث•بمائدة•مستديرة•بعنوان•:•»تطور•مناهج•البحث•
في•الميديا•االجتماعية«.

املقاربات النظرية والتارخيية
االجتماعي• التواصل• لشبكات• والتاريخية• النظرية• المقاربات• بخصوص• النقاش• انطلق•
الرقمية•في•الجلسة•العلمية•األولى•بمداخلة•د.•صادق•الحمامي•)جامعة•منوبة(•حيث•طرح•فيها•

الرهانات•البحثية•لدرس•الميديا•االجتماعية.

وأبرز•الباحث•أّن•هاجس•التجديد•النظري•والمنهجي•مازال•محدودا•لدى•الباحث•العربي•
الذي•ينزع•إلى•البحوث•الكمية•مع•التركيز•على•نظريات•االستخدامات•واالشباعات.

وأشار•إلى•أهمية•تبيئة•الميديا•الجديدة•وتنويع•مستويات•التحليل•فيها•معتبرا•أّن•»البحوث•
العربية•-على•قلتها•وصعوبة•جمعها-•تحتاج•إلى•صياغة•أطر•نظرية•جديدة«.
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من•جهته،•تحدث•د.•عبد•اهلل•الزين•الحيدري•)جامعة•قطر(•في•مداخلة•عنونها•»الميديا•
االجتماعية•:•األدوات•البالغية•الجديدة•للسلطة•الخامسة«•عن•األطر•البالغية•الجديدة•التي•
أفرزتها•األنشطة•التواصلية•عبر•مواقع•التواصل•االجتماعي•معتبرا•أنها•»نظام•عكسي•لنظام•
إعالمي•يستند•إلى•جانب•وفير•من•القواعد•والضوابط•التي•تحكم•مجاله•وتراقب•توازنه•لما•
اإلعالمية• للبيئة• المكونة• والمهنية• المعرفية• للتقاليد• ونقض• للقواعد• هدم• من• عليه• تنضوي•

التقليدية«.

والمقصود•بالسلطة•الخامسة•من•منظوره•»ال•يختلف•في•جوهره•عن•القصد•من•السلطة•
الرابعة•بوصفها•آلية•منتجة•للمراقبة•والتأثير•البارز•الذي•تحدثه•وسائل•اإلعالم•في•المجتمع«

االجتماعي• الواقع• لبناء• جديد• أسلوب• هي• إنما• الباحث-• -حسب• الخامسة• »فالسلطة•
خارج•القوالب•الميدياتيكية•المهيمنة•والضوابط•المعتمدة•في•صناعة•المعنى«.

بين• العربية• المنطقة• فــي• االجتماعية• المواقع• ــة• »دراسـ عــنــوان• تحمل• مداخلة• وفــي•
االبستيميولوجيا•وااليدولوجيا«•فككك•د.•نصر•الدين•العياضي•)جامعة•الجزائر•3(•المقاربات•
التي•استخدمتها•البحوث•التي•تناولت•بالدرس•مواقع•الشبكات•االجتماعية•في•المنطقة•العربية.

وانطلق•-في•بحثه-•من•التساؤل•عن•القيمة•العلمية•المضافة•التي•قدمتها•هذه•البحوث•
لفهم•مشاكل•توظيف•مواقع•هذه•الشبكات•في•الحياة•اليومية،•معتمدا•في•ذلك•عينة•صدفية•
قوامها•24•بحثا•اعتبرت•في•أغلبها•»أقرب•إلى•األفكار•المسبقة•عن•مواقع•الشبكات•االجتماعية«.

وخلص•الباحث•إلى•أّن•»العلوم•االنسانية•في•الدول•العربية•لم•تسهم•في•غالب•األحيان•
في•إنتاج•معرفة•علمية•بقدر•ما•أنتجت•خطابا•إيديولوجيا•تبريرّيا.•»فهذا•الخطاب•االيديولوجي•
-الذي•يعد•نتيجة•نسق•معرفي-•وقف•عازال•بين•الذات•الباحثة•ومواقع•الشبكات•االجتماعية•

الرقمية•في•مسارها•االجتماعي•ودينامكيتها«.

أما•الباحث•د.جمال•الزرن•)جامعة•قطر(•فإنه•يرى•أن•الوقت•قد•حان••للقيام•بمراجعات•
فكرية•وبحثية•كبرى.•وفي•مداخلة•عنونها•»اإلعالم•الجديد•والربيع•العربي•:•مراجعات•بحثية«•
عن•عالقة• المعلبة• المقوالت• لكل• اليوم• بحثية• بمراجعات• القيام• علينا• لزاما• »بات• أنه• أشار•

اإلعالم•الجديد•والقديم•بالحريات•العامة•وبحرية•اإلعالم•تحديدا•بعد•الربيع•العربي«.

هذه•المراجعة•ستفضي•حتما•إلى•تبيئة•اإلعالم•قصد•إنتاج•نظام•إعالمي•عربي•جديد•
»يقدس•الدولة•ويحترم•الهوية•ويدعم•النظام•السياسي•القائم•على•التعددية«.

التي• الباري•)جامعة•عين•شمس(•في•مداخلته• من•جهته•اهتم•د.•وائل•إسماعيل•عبد•
قراءة• •: العربي• العالم• في• االجتماعية• والتغيرات• االجتماعي• التواصل• »وسائل• عنوان• تحمل•

نقدية«•بالبحث•في•العالقة•السببية•بين•التغير•االجتماعي•والميديا•االجتماعية.
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التواصل• شبكات• دور• هو• وما• اإلعــالم•؟• بعولمة• العمومي• الفضاء• يتأثر• مدى• أي• فإلى•
االجتماعي•في•حوكمة•االعالم•؟•وما•هي•أكثر•المصادر•مصداقية•في•الحصول•على•المعلومة•؟

تلك•هي•األسئلة•المحورية•التي•طرحها•الباحث•قبل•أن•يصل•إلى•خالصة•أن•»اإلعالم•ال•
يؤثر•في•العادات•وفي•سلوك•المتلقي•فقط•وإنما•يمتد•إلى•أنظمة•أخرى•مثل•الثقافة•واالقتصاد•
والتقاليد•والمؤسسات،•مشيرا•إلى•أّن•التطور•التكنولوجي•يحتاج•إلى•تحوالت•جذرية•في•مستوى•

الحرية•والتعددية•والتعديل•في•مجال•الميديا.•

الشبكات الرقمية واملشاركة السياسية
االجتماعية• الشبكات• مسألة• إلى• الثانية• العلمية• الجلسة• في• الملتقى• أشغال• تطرقت•
في• الشبكات• هذه• لعبته• الذي• الدور• خلفية• على• السياسية• والمشاركة• الديمقراطي• والتحول•

الحراك•السياسي•الذي•شهدته•بلدان•ما•يسمى•بالربيع•العربي.

زروق•)جامعة•سكيكدة(• بن• د.جمال• الباحث• اهتّم• الجلسة• هذه• في• مداخلة• أول• وفي•
بموضوع•االعالم•الجديد•والفضاء•االفتراضي•ودورهما•في•ترسيخ•القيم•الديمقراطية.•والحظ•
أن•»الفضاء•العمومي•االفتراضي•-رغم•دعمه•للقيم•السياسية•الديمقراطية•في•الوطن•العربي-•
يظل•حامال•لتناقضات•جوهرّية•بين•القيمة•السياسية•ونفيها•في•داخل•المجال•نفسه•أو•حتى•في•
تسربه•للواقع«•مشيرا•إلى•وجود•»السلوك•الديمقراطي•وغير•الديمقراطي•في•الوقت•نفسه«•كما•

وجود•المشاركة•السياسية•والالمباالة.

مداخلة• في• بألمانيا(• بامبرق• )جامعة• فونس• دار• فون• وإينا• ماير• د.فلوران• الباحثان•
مشتركة•عنوناها•:•»بخصوص•القدرة•الديمقراطية•لوسائل•اإلعالم•الجديدة•:•تصميم•نظري•
إلعادة•تشكيل•وسائل•التواصل•االجتماعي«•طرحا•إطارا•نظريا•قوامه•التفاعل•بين•وسائل•اإلعالم•
التقليدية•ووسائل•التواصل•االجتماعي•الجديدة•مع•االخذ•بعين•االعتبار•السياقات•االجتماعية•
في• االجتماعية• الميديا• دور• يندرج• نظرهما• وجهة• فمن• والقانونية.• والسياسية• واالقتصادية•
micro- الصغير«• و»التعاون• •micro-communication الصغير«• »االتــصــال• يسمى• ما•

•collaboration

ويرى•الباحثان•أن•قدرات•الميديا•االجتماعية•في•الثورات•السياسية•واالجتماعية•يجب•أن•
توضع•في•حجم•نجاعتها•ونتائجها•الحقيقية.

الباحثان•د.•عبد•اهلل•ملوكي•)جامعة•سطيف(•ود.•كمال•بوقرة•)جامعة•باتنة(• واهتم•
التدويني•:• الفضاء• عبر• االفتراضية• الديمقراطية• »مسألة• عنوناها• مداخلة• في• بالجزائر•
بين•تعزيز•المشاركة•السياسية•وحماية•الخصوصية•في•ظّل•األخالقيات•المهنية«•بأثر•البيئة•
وتفعيل• السياسية• المشاركة• تعزيز• في• ودورهــا• التدويني• الفضاء• عبر• الجديدة• اإلعالمية•
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يتعلق• فيما• المواطن• وممارسة•صحافة• التدوين• حدود• عند• ووقفا• االفتراضية.• الديمقراطية•
باحترام•أخالقيات•المهنة•الصحفية.

وفي•سياق•المشاركة•السياسية•يتسائل•الباحث•د.•محمد•قيراط•)جامعة•قطر(•»إن•كانت•
وسائل•التواصل•االجتماعي•قد•أفضت•فعال•إلى•المشاركة•السياسية•الديمقراطية•في•الوطن•

العربي•؟«

الخطاب• في• »تغييرا• ما• حــّد• إلــى• أحدثت• الجديدة• الميديا• أن• إلــى• الباحث• ويخلص•
التغيير• تنجز• أن• يمكنها• للتظاهر•واالحتجاج•لكن•ال• الناس• وتمكنت•من•حشد• السياسي...،•
االجتماعي•واالقتصادي•والسياسي•وُترسي•الديمقراطية•ألّن•مثل•هذا•التحول•يحتاج•إلى•أكثر•

من•الشبكات•االجتماعية«.

الباحثتان• قدمت• السياسي• المجال• في• االجتماعي• التواصل• وسائل• استخدام• وعــن•
المصريتان•د.سلوى•سليمان•الجنيدي•)جامعة•عين•شمس(•ود.•إيناس•عبد•الحميد•الخريبي•
في• المستخدمة• االتصالية• »االستراتيجيات• عنوان• تحت• دراســة• الكندية(• األهــرام• )جامعة•
الدعاية•االنتخابية•من•خالل•شبكات•التواصل•االجتماعي•:•مثال•االنتخابات•المصرية•2014«.

وقدمتا•دراسة•وصفية•أبرزتا•من•خاللها•خصائص•الدعاية•االنتخابية•التي•تّم•اعتمادها•
من•قبل•الفاعلين•السياسّيين•في•استخدامهم•لشبكات•التواصل•االجتماعي•كوسيط•بينهم•وبين•

الناخب•المصري.

وفي•مداخلته•المعنونة•»االنتقال•الديمقراطي•في•تونس•:•دراسة•حالة•القناة•الوطنية•1«•
خرج•الباحث•نور•الدين•الميالدي•عن•إطار•البحث•في•شبكات•التواصل•االجتماعي•؛•حيث•قّدم•
تحليال•للعالقة•بين•االنتقال•الديمقراطي•في•تونس•وإصالح•اإلعالم•وإلى•أي•مدى•يمثل•التأخير•
في•إصالح•المشهد•اإلعالمي•حاجزا•أمام•االنتقال•السريع•والمهيكل•نحو•الديمقراطية.•واعتمد••

في•ذلك•دراسة•حالة•القناة•الوطنية•التونسية•األولى.

التونسية• العمومية• القناة• تغطية• من• عينة• مضمون• تحليل• بحثه• منهجية• في• واستعمل•
اختيار• لعملية• القناة• ومتابعة• بلعيد• شكري• اليساري• السياسي• اغتيال• هما• بارزين• لحدثين•

حكومة•التكنوقراط•في•أعقاب•األزمة•السياسية•التي•عرفتها•البالد•في•2013.

وانتهى•الباحث•إلى•أّن•»القناة•حادت•إلى•حّد•ما•عن•دورها•في•خدمة•كّل•المشاهدين•ولم•
تكن•حرفية•بالقدر•الكافي•في•نقلها•لألخبار•ولم•تكن•فاعلة•في•دفع•الحوار•الوطني•بناء•على•

مبدأي•الموضوعية•والحياد«.

القوانين•وفي• التطور•في•القطاع•اإلعالمي•لم•يصاحبه•إصالح•عميق•في• أّن• فهو•يرى•
برامج•التدريب•لتغيير•الثقافة•بخصوص•كيف•يعمل•اإلعالم•في•ظّل•نظام•ديمقراطي.«
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من•جهتها•اهتمت•الباحثة•د.•صباح•الخشيني•)جامعة•صنعاء(•بالحالة•اليمنية•في•إطار•
مداخلة•عنونتها•:•»دور•مواقع•التواصل•االجتماعي•في•تعزيز•ديمقراطية•االتصال•في•اليمن«.

المواطن• لدى• المفاهيم• من• الكثير• »غيرت• االجتماعي• التواصل• شبكات• أن• والحظت•
وشكلت•قوة•في•وجه•الوسائل•التقليدية•ووجه•النظام•السابق•والحالي«.

وأشارت•الباحثة•إلى•أن•اإلعالم•التقليدي•قد•تساوى•اليوم•مع•مواقع•التواصل•االجتماعي•
في•التركيزعلى•الموضوعات•السياسية•بشكل•أساسي•ثم•الموضوعات•االجتماعية•واالقتصادية،•
بأقل•درجة.•وأصبحت•»المواقع•بديال•عن•االعالم•التقليدي•؛•حيث•ساهمت•هذه•المواقع•في•

معترك•الحياة•السياسية•في•اليمن•وأصبحت•بمثابة•المتنفس•للشباب•الراغب•في•التغيير.«

أوباما• السياسية•-•تجربة• والمشاركة• »الشبكات•االجتماعية• وفي•مداخلة•تحمل•عنوان•
2008•مثاال«•عاد•الباحث•شوقي•العلوي•)جامعة•منوبة(•إلى•تجربة•الرئيس•األمريكي•باراك•

أوباما•كتجربة•»نموذجية«•في•عالم•السياسة.

األّول• الجيل• بواب• مقارنة• نسبيا• تفاعليا• تقدما• »شكل• •2.0 الواب• أّن• الباحث• ويالحظ•
بإتاحة•قدر•أكبر•من•التفاعل•مع•المستخدمين،•وإن•كان•تفاعال•وظيفيا•يجعلهم•مجرد•»أدوات«•

في•تنفيذ•الحملة•االنتخابية•وليس•شركاء•في•تصورها•واتخاذ•القرارات•بشأنها«.

من• تحدث• قد• السياسية• المشاركة• مجال• في• الحقيقية• »التحوالت• أن• الباحث• ويعتبر•
حيث•التمكين•الذي•تمنحه•الشبكات•االجتماعية•للمستخدمين•في•النفاذ•إلى•الفضاء•العمومي•

واإلدالء•بدلوهم•فيه•في•صفحاتهم•ومدوناتهم•الخاصة«.

وجه•آخر•من•أوجه•المشاركة•السياسية•باستخدام•الشبكات•الّرقمية•تعّرضت•له•الباحثة•
عبير•قبطي•)الجامعة•الحرة•ببرلين(•في•مداخلتها•التي•ركزت•فيها•على•دور•شبكات•التواصل•

االجتماعي•والتواصل•االلكتروني•في•تغيير•أشكال•العمل•السياسي•لدى•الفلسطينيين.

فقد•أبرزت•الباحثة•أّن•العديد•من•الحركات•السياسية•تستخدم•شبكات•التواصل•للمشاركة•
في•النقاش•والحوار•السياسي•إال•أن•هذه•الشبكات•لم•تكن•ناجعة•في•تحفييز•المشاركة•الميدانية.

ويحيل•هذا•االستخدام•إلى•مفارقة•:•فمن•جهة•سهلت•الميديا•الجديدة•الظهور•للناشطين•
السياسيين•ولكنها•جعلتهم•أيضا•عرضة•للمالحقة•من•قبل•سلطة•االحتالل.

شبكات التواصل االجتماعي بني املمارسات االتصالية اجلديدة 
وخرق األخالقيات

شبكات• مسألة• واألخيرة• الثالثة• العلمية• الجلسة• تناولت• الملتقى• من• الثاني• اليوم• في•
التواصل•االجتماعي•الّرقمية•وما•يصاحبها•من•ممارسات•إعالمية•واتصالية•جديدة•فيها•خرق•

ألخالقيات•المهنة•وانتهاك•لخصوصيات•األفراد.
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ميديا•جديدة•مشاركون•جدد•وأخالقيات•جديدة•:•هل•توجد•فرصة•لألخالقيات•في•عالم•
المستهلك•-•المنتج•هو•عنوان•المداخلة•التي•قدمها•د.•كريستوفر•هولت•)جامعة•ليننيوس(•

بالسويد.

التقليدية«•وهي•تهم•المعايير• »النخبوية• يهتم•البحث•بمقاربتين•لألخالقيات•:•المقاربة•
األخالقية•الموجودة•في•الصحافة•المحترفة•و»المقاربة•التشاركية«•وهي•التي•تنتج•ما•يسمى•
بـ•»مضامين•صحافة•المواطن«.•وبحسب•الباحث•ال•يمكن•تطبيق•المعايير•األخالقية•للصحافة•
التقليدية•على•صحافة•المواطن•بما•أن•هذه•األخيرة•»تستمد•وجودها•مما•تقّدمه•كبديل•عن•

الصحافة•التقليدية«.

وفي•مداخلة•عنوانها•:•»خارطة•الدراسات•اإلعالمية•المصرية•في•مجال•وسائل•اإلعالم•
في•القرن•21•:•دراسة•تحليلية•نقدية«•قدمت•الباحثتان•د.•إيناس•أبو•يوسف•)جامعة•القاهرة(•
ود.•منى•مجدي•فرح•عبد•المقصود•)جامعة•القاهرة(•تحليال•للجوانب•المنهجية•والموضوعية•
البحث• وشمل• البيبليومتري«.• و»المسحي• البعدي• التحليل• أسلوب• بتطبيق• السابقة• للدراسات•
140•دراسة•من•التراث•العلمي•المنشور•وغير•المنشور•في•مصر•باللغة•العربية•واألجنبية.•

القضايا• من• األكبر• النصيب• لتحتل• االنترنيت• استخدامات• جــاءت• الدراسة• وبحسب•
البحثية•تليها•القضايا•االجتماعية•والثقافية•ثم•السياسية•فقضايا•الديمقراطية•في•مرتبة•ثالثة.

وتميزت•هذه•البحوث•بتقديم•رؤية•وصفية•للظاهرة•في•مصر•والعالم•العربي.

وقدمت•د.•سهير•عثمان•عبد•الحليم•)جامعة•القاهرة(•مداخلة•بعنوان•»آليات•توظيف•
مضمون•صفحات•المسؤولين•بمواقع•التواصل•االجتماعي•في•الصحافة•المصرية•خالل•الفترة•
االنتقالية•:•دراسة•لصفحة•المتحدث•العسكري•على•موقع•الفايسبوك«.•اعتمدت•الباحثة•المنهج•
المسحي•بشقيه•الوصفي•والتحليلي•وذلك•قصد•الكشف•عن•آليات•توظيف•صفحة•المتحدث•
القومية• المصرية• الصحف• في• والممثلة• المطبوعة• اإلعــالم• وسائل• مضمون• في• العسكري•
والحزبية•والخاصة.•وأشارت•الباحثة•أن•العديد•من•الصحف•المصرية•بكافة•أنماط•ملكيتها•
دأبت•على•االستعانة•بهذه•الصفحة•كمصدر•رئيسي•للمعلومات•وللموضوعات•التي•تنشرها•يومّيا.

سلطنة• البيان،• )كلية• جابر• د.جاسم• أدارهــا• مستديرة• بمائدة• الملتقى• أشغال• انتهت•
وكانت• قطر(.• )جامعة• الشامي• الرحمان• عبد• ود.• قطر(• )جامعة• قلندر• ود.محمود• عمان(•
تحليل• بخصوص•طرق• المنهجي• النقاش• في• للمساهمة• والدكتوراه• الماجستير• لطلبة• فرصة•

الميديا•الجديدة.
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