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دور الفيس بوك في تشكيل اتجاهات الرأي العام إزاء الحكومة المحلية في 

"دراسة مسحية على طلبة جامعة أهل البيت في  محافظة كربالء المقدسة

  كربالء"

The role of Facebook in forming Public opinion towards 
the Provincial Government/ Kerbala "Survey study of 

Ahlulbait University Students" 
                           Dr. Ghalib.k. Aldamy)١( غالب كاظم جياد الدعميد. 

  المستخلص
ـــاول البحـــث (دور الفـــيس بـــوك يف ت ـــرأي العـــام إزاء احلكومـــة احملليـــة يف كـــربالء) تن شـــكيل اجتاهـــات ال

موضوعاً مل يتم تناولة على مستوى الرأي العام يف احملافظة، والسيما من جهة متغريه التابع، أي "احلكومـة 
تمع العراقي وهي طلبة جامعة أهل البيت  احمللية" وذلك عرب استطالع وجهات النظر لشرحية مهمة من ا

 افظة. يف احمل
وقدم الباحث تساؤالً رئيساً هو" ما الدور الذي قام به االفيس بوك يف تشكيل االجتاهات والتقييمات 

 إزاء أداء احلكومة احمللية يف حمافظة كربالء املقدسة"
تمـــع وأعضـــاء احلكومـــة احملليـــة عـــرب  -١ يت أمهيـــة البحـــث مـــن أنـــه ســـيكون يف متنـــاول أفـــراد ا و

 راء افراده إزاء اداء احلكومة احمللية.عرضها التقييمات وآ
 يقدم فهماً جديداً للعالقة بني الفيس واجلمهور وعالقته بتشكيل الرأي العام إزاء. -٢

                                                        
 ./ قسم الصحافة/كلية اآلداب--يت-جامعة اهل البيت -١
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ويف جانب األهداف فقد سعى البحث إىل حتقيق األهداف اآلتيـة: التقصـي عـن دور الفـيس بـوك يف 
مقارنـة بوسـائل التواصـل األخـرى، فضـًال عـن  تغيري اجتاهات اجلمهور، ومعرفة دوره يف تشكيل اإلجتاهـات

رة انتباه اجلمهور ازاء احلكومة احمللية.  الكشف عن حجم الدور الذي يقوم به الفيس يف إ
يعد هذا البحث وصفياً من حيث النوع، وقد استخدم الباحث املنهج املسحي يف حتصيل املعلومـات 

 وتبويبها وحتليلها.
 ها:وخلص البحث إىل نتائج من أمه

يل يف الوصول للفيس بوك نسبتة  -١  % تقريباً.٥٠كشفت أن اجلمهور الذي يستخدم املو
ن اجلمهور يعتمد بنسبة  % على الفيس يف تشكيل اجتاهات الـرأي العـام إزاء ٦٩افصحت الدراسة 

 احلكومة احمللية.
Abstract 
The study above deals with a subject which has not been tacklet at the 

provincial public opinion level, specially its variable , "the provincial 
government" The research will survey the viewpoint of an important 
sample of Iraqi society, that is the student of Ahlulbait University in the 
province. 

The researcher made a key question "what is the role played by 
facebook in forming the trends and assessment about the performance of 
the provincial government in Karbala". 

The study is significant in that it will be within the reach of the society 
members and the provincial government members through displaying the 
assessment and the members opinion about the performance of the 
provincial government. 

It,s gives a new understanding to the relationship between facebook 
and the audience and its relevance to forming the public opinion about 
such an experiment. 

The study aims at realizing the goals represented by the role played by 
facebook in changing the trends of the audience and its role in forming the 
trends in comparison with onother media, as well as reveling the role 
played by facebook in attracting the audience attention about the provincial 
government. 

This study is descriptive, survey- based in obtaining tabulation and 
analyzing the information. 

The study has reached at the following findings:  
The audience use cellphone (mobile) to have access to facebook at 

nearly 50% per 
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The study has found out that the audience rely on facebook at 69% in 
forming the public opinion trends toward the provincial government.  

 المقدمة
م علــى الــرغم مــن كونــه ظــاهرة جديــدة، وســاعد  ت الفــيس بــوك مــؤثراً يف حيــاة األفــراد ومســار حيــا
ت فيـه العـامل يعـيش مبثابـة  ً هلـذا العصـر الـذي  على ذلك تسارع الـنقالت التكنلوجيـة الـيت أضـحت عنـوا

  واملعلومات إىل جلمهور العام. بيت واحد من حيث سرعة وصول األخبار
دة عـدد املسـتخدمني يف العـامل إذ جتـاوز عـددهم وتز  اداد أمهية الفـيس بـوك يومـاً بعـد يـوم متزامنـة مـع ز

مليار مستخدم يف العامل، ومازال العدد يف تصـاعد مضـطرد يوميـاً، فضـًال عـن أن املسـتخدمني ينتمـون إىل 
قــي الفئــات شــرائح اجتماعيــة متعــددة، فبيــنهم الرجــل واملــرأة، واالكــادميي والفــالح واملوظــ ف وربــة البيــت و

اإلجتماعيــة األخــرى مــن دون متييــز، اجلميــع يشــرتكون يف اســتخدامه مــع التأكيــد علــى تبــاين األســباب يف 
 استخدامه من قبل األفراد.

ينقســـم هـــذا البحـــث إىل ثالثـــة فصـــول، الفصـــل األول يتضـــمن اإلطـــار املنجهـــي املتمثـــل يف املشـــكلة 
إجــــراءات البحـــث، والوســــائل اإلحصـــائية املســــتخدمة، فضـــًال عــــن أن والتســـاؤالت واألمهيــــة واألهـــداف و 

 الباحث تطرق إىل ما تيسر من الدراسات السابقة.
رخيـة عنـه،  ويتناول الفصل الثاين األطار النظري الذي مت تقسيمه إىل حماور عدة، مثـل الفـيس ونبـذة 

يت خلـــص إليهــا البحــث يف الفصـــل فضــًال عــن الــرأي العـــام وانــواع اجلمهــور، يف حـــني مت عــرض النتــائج الــ
 الثالث، وأخرياً قراءة اهم النتائج.

 االطار المنهجيالفصل االول: 

 :اِّـشكلة
لغمــــوض وعــــدم الوضــــوح الــــذي يرافــــق الــــدور الــــذي يقــــوم بــــه الفــــيس تــــرتبط مشــــكلة هــــذا البحــــث 

بالء املقدســـة، زاء عمـــل احلكومـــة احملليـــة يف حمافظـــة كـــر إ) يف تشـــكيل اآلراء والتقييمـــات Facebookبـــوك(
أدائها فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات للمواطنني، وقدم الباحث تسـاؤال اجلمهور على  وعالقتها مبستوى رضا

  -رئيساً هو:
زاء أداء احلكومــة إوالتقييمــات  الــرأي العــام مــا الــدور الــذي قــام بــه االفــيس بــوك يف تشــكيل اجتاهــات

 ؟احمللية يف حمافظة كربالء املقدسة
يت: ويتفرع منه   -عدد من التساؤالت الفرعية وهي كما 
جتاهــــات ازاء احلكومــــة احملليــــة يف  إلمــــا حجــــم الــــدور الــــذي يلعبــــه الفــــيس بــــوك يف تشــــكيل  .١

 ؟كربالء
 ؟تشكيل لإلجتاهات على صفحات الفيس بوك ثرياً يف ما اساليب النشر األكثر .٢
 ؟لية يف كربالءاحلكومة احملما ابرز املشكالت اليت ركز عليها الفيس بوك بشأن  .٣
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  ؟ما ابرز املشكالت اليت ركز عليها الفيس بوك بشأن احلكومة احمللية .٤
 :أهمية البحث

تمـــع وأســـهامه يف حـــل  يت أمهيـــة البحـــث مـــن عـــدة جوانـــب منهـــا حجـــم الفائـــدة الـــيت يقـــدمها إىل ا
ا يف ميدان العلم.ميعن ما فضالً  )٢(مشكالته  ثله من اضافة يعتد 

يت: البحث اوتتجلى أمهية هذ   -مبا 
تمــع وأعضــاء احلكومــة احملليــة عــرب عرضــه إمتنــاول يف كون يســ نــهأمــن  ا البحــثيت أمهيــة هــذ .١ فــراد ا

تمع إزاء اداء احلكومة احمللية.  التقييمات وآراء افراد ا
  التجربة. واجلمهور وعالقته بتشكيل الرأي العام إزاء الفيس بوكللعالقة بني  اً يقدم فهماً جديد .٢

 :هداف البحثأ
 التقصي عن دور الفيس بوك يف تغيري اجتاهات اجلمهور  .١
 جتاهات مقارنة بوسائل التواصل األخرى.معرفة دور الفيس بوك يف تشكيل اال .٢
رة انتباه اجلمهور ازاء احلكومة احمللية الفيس بوكالكشف عن حجم الدور الذي يقوم به  .٣  .يف ا

 :منهج البحث
ســب يف وصــف الظــاهرة والكشــف عــن العالقــات ننــه االألحيــث النــوع يعــد هــذا البحــث وصــفيا مــن 

تكما ا.)٣(االرتباطية بني املتغريات اليت تقف وراء حدوثها  ستخدم الباحث املنهج املسحي يف مجع البيا
 وحتليلها.

 :مجاالت البحث
يت:  -مشلت جماالت البحث ما

ال الزمـاين: يتمثـل يف املـدة مـن  .١ املتزامنـه مـع  وهـي املـدة ٢٠١٦/  ٢/ ١٥إىل  ٢٠١٥/ ١١/ ١٥ا
حتديــد متغــريات البحــث واختيــار جمتمعــه وعينتــه، فضــال عــن تنفيــد اجــراءات عمليــة التحليــل املتمثلــة 

ت.إبتوزيع االستبانة على عينة البحث و   عادة مجعها وتفريغ البيا
ال املكاين قسم الصحافة / كلية اآلداب يف جامعة أهل البيت. .٢  ا
ال الب .٣ ، املسـائية والصـباحية مـن قسـم الصـحافة للدراسـتني املرحلتني الثالثة والرابعةشري: وهم طلبة ا

 .--ت-يف جامعة أهل البيت

                                                        
 . ٨٧، ص١٩٩٢حممد اهلاجري، اصول وطرائق البحث االجتماعي، عمان، (من دون دار نشر)،  -٢
 .١٢٥، ص١٩٧٦مسري حممد حسني، حبوث االعالم االسس واملبادئ، القاهرة، عامل الكتاب، -٣
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 :أجراءات البحث

 حتديد جمتمع البحث -١
املسائية والصباحية يف قسم الصحافة /   وللدراستني ةوالرابع ةالثالث املرحلتنييتمثل جمتمع البحث بطلبة 

 علـى نيوزعمـ) طالباً وطالبة ٧٢وقد بلغ العدد الكلي للطلبة ( --ت -عة أهل البيت كلية اآلداب/ جام
وقـــد مت اســـتبعاد الطلبـــة الـــذين ال يســـتخدمون الفـــيس ملتابعـــة أداء احلكومـــة  ،احية واملســـائيةبالدراســـة الصـــ

 احمللية.
 يوضح توزيع عينة البحث ).١جدول(
موع  املسائي الصباحي املرحلة  ا

ث كورذ  ثإ  ذكور  ا
 ٣٧ ٥ ١٦ ٦ ١٠ الرابعة
 ٣٥ ٥ ١٣ ٣ ١٤ الثالثة
موع  ٧٢ ١٠ ٢٩ ٩ ٢٤ ا

 عينة البحث  -٢
يت نستعرض املراحل اليت مت عربهـا  ،جلأ الباحث إىل استخدام العينة العشوائية املتعددة املراحل وفيما 

 استخراج العينة.
يــــة يف حمافظــــة كــــربالء عــــرب االختيــــار هلألامت اختيــــار جامعــــة واحــــدة مــــن بــــني اجلامعــــات والكليــــات  -١

جامعـة و جامعة كـربالء، وهي من بني ست جامعات  --ت-هل البيتأوظهرت جامعة  ،العشوائي
، وكليـة ابـن حيـان اجلامعـة، وكليـة الصـفوة، وكليـة احلسـني اجلامعـة، وكليـة الطـف --ت -أهل البيت 

 اجلامعة.
لطريقـــة نفســـها مت اختيـــار كليـــة اآلداب يف جامعـــة أهـــل  -٢ ، ومـــن مث مت اختيـــار قســـم --ت-البيـــتو

الصـــحافة عشـــوائياً، وأخـــرياً اختـــار الباحـــث طـــالب املـــرحلينت الثالثـــة والرابعـــة وللدراســـتني الصـــباحية 
، وللدراستني ايضاً  واملسائية من بني ثالث مراحل وهي املرحلة الثانية، واملرحلة الثالثة، واملرحلة الرابعه

  مت استبعادها من القرعة.ولعدم وجود طالب يف املرحلة األوىل
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 الصدق والثبات. -٣
 الصدق. -أ 

%،ومت اســـتخراج مســـتوى ٨٢ علـــىتفـــاق أل، وحـــازت )(مت عـــرض االســـتبانة علـــى عـــدد مـــن اخلـــرباء
تية: جمموع الفئات املتفق عليها مقسوم على عـدد الفقـرات املتفـق عليهـا الصدق عرب استخدام املعادلة اآل

 .١٠٠مضروب يف 
ها عل ف ال ات الفق ع م

ة ل ال ات الفق
 الصدق

 الثبات.  -ب 
تســاق الــداخلي، ) لالalphakronbachsمت اجــراء الثبــات عــن طريــق اســتخدام معامــل الفــا كرونبــاخ (

 )٤(%) ويعد هذا املعامل مرتفعا عند مقارنته على وفق املعايري املقبوله٧٢(ةوقد بلغ معامل ثبات االستبان
 :دراسات سابقة -٤
اآلخـرون، أه جـل إكمـال مـا بـدلدراسات السابقة ضرورة مهمة الغىن عنهـا، ألاإىل الع واالشارة االط

 تعليمية عملية مرتاكمه.لوألن العملية ا
ثــري الفــيس بــوك ودوره يف إىل اوقــد ســعى الباحــث  إلطــالع علــى الدراســات املتاحــه امامــه يف جمــال 

م اجلمهورزاء القضا اإتشيكل اجتاهات اجلمهور بشكل عام،   هذه الدراسات: ن، ومليت 
 .)٥() ٠٢٠١٠دراسة محمود (

ـــــري يف العـــــامل العـــــريب،  تناولـــــت الدراســـــة دور شـــــبكات التواصـــــل اإلجتمـــــاعي، ومنهـــــا الفـــــيس يف التغي
جتماعي يف دفع اجلمهور اىل التظاهر وتلخصت أهدافها يف حتديد الدور الذي تلعبه شبكات التواصل اال

 وطلب التغيري.
مارســة الــرفض والتعبــري بعيــداً عــن من الفــيس بــوك مــنح فضــاء كونيــاً للأابــرز النتــائج تشــري إىل  وكانــت

آاليات املنع والقمع، فضال عن اسهامه يف تـوفري فضـاء جمـال افرتاضـي للنقـاش واحلـوار بشـأن القضـا الـيت 
 م الوطن.

                                                        
  -همؤ عرضت اإلستبانه على اخلرباء اآلتية امسا -

 .طالب عبد احلسني الشمري. د.م .١
 حممد عبد فيحان. د..م .٢
 عمران الكركوشي. د..م .٣

4- Hinkle, Dwiersma, S. applied static for the behavioral science. Rond Mc.nally,Chicago, 1981, p 
175.  

 خالد وليد حممود، شبكات التواصل األجتماعي ودينامكية التغيري يف العامل العريب، بريوت، مدارك للنشر والتوزيع،  -٥
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١٠١ 

 .)٦()٢٠١٢دراسة الرعود(
اإلجتمــاعي يف احــداث التغيــري السياســي يف تــونس دور شــبكات التواصــل  معرفــةإىل  الدراســة ســعت

 ومصر ومن وجهة نظر الصحفيني اإلردنيني، واستخدم الباحث ااملنهج الوصفي للوصول للنتائج.
ن للفــيس بــوك دوراً كبــرياً يف مقاومــة احلجــب والدعايــة يف اإلعــالم الرمســي، كمــا أوكانــت ابــرز النتــائج 

 قليمي والدويل لدعم مطالبات التغيري السياسي يف تلك البلدان.الرأي احمللي واإل يفالتأثري  يؤدي إىل
 اإلطار النظري:الفصل الثاني: 

 اشارات تاريخة بشأن الفيس بوك
د واعطاه ر من قبل الطالب األمرييكي (مارك زوكربريج) يف جامعة هارف ٢٠٠٤موقع الفيس عام  ُأٌسس

م تب الوجوه اليت تٌ ىل كإشارة إيف  )كتاب الوجوه(اسم الفيس بوك ومعناه  علـى وزع علـى الطلبـة ملسـاعد
ـــدف إىل أنشـــاء موقـــع تفـــاعلي لطلبـــة ألتعـــرف علـــى ا مســـاء زمالئهـــم يف الدراســـة، وكانـــت بدايتـــه بســـيطة 

 ،الشـرتاكايسـمح لغـري طلبـة جامعـة هارفـد  جامعة هارفد للتواصل فيما بينهم اثناء وبعد التخرج، وكـان ال
ومـن مث اىل العامـة يف  ،ينتقـل اىل اجلامعـات االخـرى واملـدارس واملؤسسـاتوفيما بعـد حقـق شـهرة واسـعة ل

ت أبعــد  ٢٠٠٦عــام  س بغــض النظــر عـــن يي مــواطن ميكــن لــه االشـــرتاك والتســجيل كعضــو يف الفــأن 
  امتالكه حساب بريد الكرتوين.

هم، ت يرتبع الفيس بوك على عرش شبكات التواصل اإلجتماعي من جهة أمهية مسـتخدميه وعـدد
حبســـب إحصـــائية  )٧() مليـــار وثالمثائـــة مائـــة ومخســـني مليـــون مســـتخدم١٬٣٥٠فقـــد بلـــغ عـــدد مســـتخدميه(

تقــدمها إدارة الفــيس بــوك، علــى الــرغم مــن أن فكــرة انشــائه كانــت ال تتعــدى الرتفيــه والتســلية بــني طــالب 
ـــرأي العـــام إزاءهـــا، واصـــبح م نـــرباً للحـــوار جامعـــة هارفـــد، ليتحـــول اىل موقـــع يصـــنع األحـــداث ويشـــكل ال

 . )(والنقاش وتبادل األراء بني اجلمهور "املستخدمني" بشأن املوضوعات املثارة
وُتسهم شبكة الفيس بوك يف توفري األرضية املناسبة، واملناخ العام لتهيئة الرأي العام للتعبـري عـن نفسـه 

ـا وسـيلة لتنسـيق املواقـف وحتديـد األ هـداف، وتوجيـه اجلمهـور، عرب التظـاهرات والتجمعـات، فضـًال عـن أ
وتنظـــيم حركتـــه يف التظـــاهرات واالنطـــالق، واتضـــح دورهـــا بشـــكل واضـــح وكبـــري يف تنســـيق التظـــاهرات يف 

ت األمرييكية عام  ، واهلجوم االسـرائيلي علـى غـزة ٢٠٠٨مجهورية مصر العربية وتونس وقبلها يف االنتخا
 . )٨(الذي بدأ أواخر العام نفسه

                                                        
عبــد هللا ممــدوح مبــارك الرعــود، دور شــبكات التواصــل يف التغيــري السياســي، عمــان، كليــة اإلعــالم، جامعــة الشــرق االوســط،  -٦
٢٠١٢. 
٧- http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com  /رة االثنني  ليال. ٩. الساعة ٢٠١٦/ ٣/ ٧ريخ الز

ا األخباريـة بعـض املنشـورات لسياسـ - ني عـراقيني وأمرييكـان بشـأن األحـداث اجلاريـة، فضـال يتعرض قنـاة احلـرة العـراق يف نشـرا
م يف الفيس بوك يف براجمها. ا تعرض آراء عدد من قرائها املنشورة على صفحا  عن أ

 .١٧، ص٢٠١٤ثورات الفيس بوك، بريوت، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، صعب حسام الدين قتلوين، م -٨

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 
 

١٠٢ 

 ٢١ :العدد

 مالرأي العا 
ت أي العــام منــذ القــدم إال أن ُعــرف الــر  كانــت قــد   وىل لظهــور املناقشــات حــول الــرأي العــامألاالبــدا

نطلقت يف القرن الرابع عشر قبل امليالد يف زمـن الفيلسـوف سـقراط وتلميـذه افالطـون الـذي ذم السياسـة ا
لعـام ااهرة الـرأي ن ظـأىل إجتـاه يشـري اهنـاك و . )٩((جمرد حشـد ضـئيل) نهالدميقراطية، واصفاً رأي الناس و 

حــل  جــدت منــذ القــدم مــع وجــود اجلماعــات البشــرية الــيت تعتمــد احلــوار والنقــاش واجلــدال يفكممارســة وُ 
وقـد أحـدث نشـر كتـاب" .)١٠(غلبيـة لتلـك اجلماعـاتألااليت تواجهها واخلروج بـرأي عـام ميثـل  املشكالت،

Actadiurna ثري االذي و قبل امليالد  ٥٩" يف عام أشار فيـه  فقداً يف صياغة الراي العام، لفه قيصر روما 
 .)١١(ىل االنشطة املتعلقة مبجلس النواب والشيوخإ

نـه: (وجهـة نظـر أغلبيـة الامعجـم املصـطلحات  وُقدمت تعريفـات عـدة للـرأي العـام، إذ عرفـه عالميـة 
ــا ر  ا املناقشــة ي آخـر، وذلــك يف وقــت معـني وإزاء مســألة تعــين اجلماعـة، وتــدور حوهلــأاجلماعـة الــيت اليفو

ن الــرأي العــام صــورة مــن صــور الســلوك اجلمعــي (اجلمــاعي)، أصــراحة أو ضــمناً يف إطــار هــذه اجلماعــة، و 
ـــا هـــذا الســـلوك، أو هـــذه  متخضـــت عـــن مناقشـــة وجـــدل بـــني أفـــراد متعـــددين تعنـــيهم املســـألة الـــيت يتعلـــق 

عتبـــار   )١٢(ات وعوامـــل خمتلفـــة)املناقشـــة، ويتجهـــون لتحقيـــق هـــدف أو غايـــة مشـــرتكة، ويتـــأثرون يف ذلـــك 
راء اجلماعــة ولــيس عــن إلتقائهـــا أو آن مــدلول الــرأي العـــام يعــرب عــن تكامــل إهــذا التعريــف فــوعلــى وفــق 

 .)١٣(جتميعها
من التعريفات للرأي العام، وأنطلقت هذه  طائفةكما قدم عدد من خرباء االعالم والرأي العام العرب 

ثـرت بطبيعـة الـنظم السياسـية  لـذياالتعريفات من الواقع احلضاري والسياسي  تعيشـه املنطقـة العربيـة وقـد 
 اً نعكاســــاــــا كانــــت أتقــــدمي تعريفــــات جديــــدة إال  بعضــــهموعلــــى الــــرغم مــــن حماولــــة  يف املنطقــــة العربيــــة،

 .جنبية إن مل تكن لصيقة هلا يف كثري من اجلوانبللتعريفات األ
 انواع الجمهور:

 -:)١٤(نييتيقسم اجلمهور على النوعني اآل
 .)١٥( اجلمهور العام -١
  .)١٦(اجلمهور اخلاص: -٢

                                                        
 .١٦-١٥ص، ٢٠١٠ة، االسكندرية، مجال جماهد، الرأي العام وقياسه(االسس النظرية واملنهجية)، دار املعرفة اجلامعي -٩
 .١٧. ص ٢٠١٠ االسكندرية، لفكر اجلامعي،حممد سعد أبو عامود، الرأي العام والتحول الدميقراطي،دار ا -١٠
 .١٦املصدر نفسه، ص  -١١
 .٦٢-٦١، ص٢٠١١عوامل تكوينه وطرق قياسه، دار امليسرة، عمان، عبد الكرمي علي الدبيسي، -١٢
 .٢٧٣، ص١٩٩٢نظرية الرأي العام، نظرية الرأي العام، بغداد، دار الشؤون الثقافية،  محيدة مسيسم، -١٣
 . ٥٥،ص٢٠١١عمان،سامة للنشر والتوزيع، أعالم اجلماهريي، دار يم، سوسيولوجيا اإلفواز منصور احلك -١٤
 . ١٣٠-١٢٩، ص ٢٠٠٣القاهرة، عالم، دار النهضة العربية،املداخل النفسية لإل -عالميسوزان القليين، علم النفس اإل -١٥
 .١٣١، صاملصدر نفسه -١٦
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١٠٣ 

ً جلمهــور وســائل االعــالم يتصــل مبســتوى اســهامه  وقــدم الباحــث االمرييكــي (كلــوس) تقســيماً عــدد
يت:  -وكما 

 .)١٧(اجلمهور املفرتض: -١
 .)١٨(اجلمهور الفعلي -٢
 .)١٩( ):Exposed Audienceاجلمهور املتعرض أو املستهدف( -٣
 ): Active Audienceاجلمهور الفعال أو النشط ( -٤

 وهناك تقسيمات اخرى ال جمال لذكرها
  اإلطار الميدانيالفصل الثالث: 

 االستخدام 
سـتخدام الفـيس بـوك ملتابعـة الشـأن وا أمن العينة قد بد )٢٠٬٨(ما نسبته  أن فصحت النتائج عنأ -١

ــم اســتخد إىلفــراد العينــة أمــن  )١٣٬٨(حــني أشــار مــا نســبته  يف ٢٠١٥ احمللــي، يف ا الفــيس يف و ما
ت املبحوثني بنسب متباينة لألا، وجاءت ٢٠١٤ دة األخرى،  عوامجا وحققت نسب تصاعدية بز

 ).٢عدد املستخدمني. وملزيد من التفاصيل االطالع على جدول(
 ) يُبني استخدام املبحوثني على وفق السنوات٢جدول(

 النسبة املئوية لتكرارا سنة اإلستخدام ت
٢٬٧ ٢ ٢٠٠٦ ١ 
٤٬١ ٣ ٢٠٠٧ ٢ 
٥٬٥ ٤ ٢٠٠٨ ٣ 
٦٬٩ ٥ ٢٠٠٩ ٤ 
٨٬٣ ٦ ٢٠١٠ ٥ 
٩٫٧ ٧ ٢٠١١ ٦ 
١١٬١ ٨ ٢٠١٢ ٧ 
١٣٬٨ ١٠ ٢٠١٣ ٨ 
١٦٬٦ ١٢ ٢٠١٤ ٩ 
٢٠٬٨ ١٥ ٢٠١٥ ١٠ 

                                                        
 .٤٣-٤٢، ص ٢٠١٠عمان، م وعلم النفس، دار اسامة،خلدون عبد هللا، االعإل -١٧
 .٤٣املصدر نفسه، ص -١٨
 .٥٦فواز منصور احلكيم، مصدر سابق، ص -١٩
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١٠٤ 

 ٢١ :العدد

موع  %١٠٠ ٧٢  ا
 امناط استخدام الفيس بوك من قبل اجلمهور -٢

ـممـن العينيـة  )%٤١٬٦(شار مـا نسـبته أ خبـار احلكومـة أتابعـة مل يسـتخدمون الفـيس بـوك يوميـاً  إىل ا
ممن العينة  )%٢٢(احمللية يف حمافظة كربالء، وأشار ما نسبته  يستخدمونه اسبوعيا، يف حني أشار  إىل ا

ــم يســتخدمون الفــيس بــوك عنــد تــوفر الوقــت املناســب، واشــار مــا نســبته  )١٩٬٤(مانســبته  مــن العينــة 
م% من العينة ١٦ ات. وملزيـد مـن التفاصـيل اإلطـالع علـى اجلـدول يستخدمونه عند اشـتداد األزمـ إىل أ

)٣.( 
 ) يوضح أمناط استخدام الفيس من اجلمهور٣جدول(

 النسبة املئوية التكرارات النمط ت
 ٤١٫٦٦ ٣٠ يومياً  ١
 ٢٢٬٢٢ ١٦ اسبوعياً  ٢
 ١٩٬٤٤ ١٤ عند توفر الوقت املناسب ٣
 ١٦٬٦٦ ١٢ عند اشتداد األزمات ٤

موع  %١٠٠ ٧٢  ا

 د على وسائل اإلعالم يف متابعة نشاطات احلكومة احمللية.اإلعتما -٣
 الصحافة املطبوعة. - أ

ـــــم مــــن املبحـــــوثني ٤٨٬٦اشــــار مانســـــبته  يعتمــــدون علـــــى الصـــــحافة املطبوعــــة للحصـــــول علـــــى  إىل أ
مـن  ٤١٬٦شـار مـا نسـبته أاملعلومات بشأن نشاطات احلكومة احمللية يف حمافظة كربالء املقدسـة، يف حـني 

م إاملبحوثني  من  ٩٬٧خبار احلكومة احمللية، واشار أقلما يعتمدون على الصحف املطبوعة يف متابعة ىل أ
ـماملبحـوثني  حلكومــة  علـى الفــيس بـوك يعتمـدون بشــكل مباشـر إىل أ يف احلصـول علــى األخبـار املتعلقـة 

 احمللية.
 اإلذاعة. - ب

ـــم% ٤١٬٦فصـــح مـــا نســـبتهم أ م ال يعتمـــدون علـــى اإلذاعـــة يف تشـــكي إىل ا زاء احلكومـــة إل اجتاهـــا
ــم قلمــا يعتمــدون علــى و احملليــة يف كــربالء،  يف متابعــة  اإلذاعــةلنســبة نفســها مــن املبحــوثني اشــاروا إىل ا

يف  اإلذاعةم يعتمدون على أمن املبحوثني إىل  ١٦٬٦شار ما نسبته أنشاطات احلكومة احمللية، يف حني 
م ازاء احلكومة احمللية.  تشكيل اجتاها

 التلفزيون - ت
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١٠٥ 

م كثرياً  إىل% من املبحوثني  ٥٥٫٥أشار ما نسبته  م ما  ا يعتمدون على التلفزيون يف تشكيل اجتاها
ـم قلـيال مـا يعتمـدون علـى التلفزيــون، أ إىل مـن املبحــوثني ٢٧٬٧شـار أاداء احلكومـة احملليـة، يف حـني  ءزاإ

م% ١٦٬٦واشار   ال يعتمدون على التلفزيون. إىل ا
 وك:الفيس ب - ث

ت املبحوثني إفصحت أ % كثرياً ما يعتمدون على الفيس بوك يف متابعـة ٦٩٫٤ن مانسبتهم أ عنجا
ـــم  ١٦٬٦شـــار أنشــاطات احلكومـــة احملليـــة يف كـــربالء، يف حــني  قلـــيال مــا يعتمـــدون علـــى التلفزيـــون، إىل ا

ممن املبحوثني  ١٣٬٨وأشار   احلكومة احمللية.خبار أال يعتمدون على الفيس بوك يف متابعة  إىل ا
  ).٤وللمزيد انظر جدول(

 ) يوضح اعتماد أفراد العينة على وسائل اإلعالم٤جدول(
 الوسيلة  ت

 حجم 
 ستخداماال

 فيس بوك  التلفزيون ذاعةاإل صحافةال
 %   ت %  ت  %    ت %   ت

 ٦٩٬٤ ٥٠ ٤٠٥٥٬٥ ١٢١٦٬٦ ٩٬٧ ٧ كثريا ١
 ١٢١٦٬٦ ٢٠٢٧٬٧ ٣٠٤١٬٦ ٣٠٤١٬٦ قليال ٢
 ١٠١٣٬٨ ١٢١٦٬٦ ٣٠٤١٬٦ ٣٥٤٨٫٦ ال اعتمد ٣
 %٧٢١٠٠ %٧٢١٠٠ %٧٢١٠٠ %٧٢١٠٠  م
تفضـــيالت اجلمهـــور يف اختيـــار الوســـائل اإلعالميـــة يف متابعـــة نشـــاطات احلكومـــة احملليـــة يف اختيـــار  -٤

 الوسيلة اإلعالمية.
م% من املبحوثني ٥٠شار مانسبته أ عة نشاطات احلكومة احملليـة، يفضلون الفيس بوك يف متاب إىل أ

شـار أخبار احلكومة احمللية، كمـا أم يفضلون التلفزيون يف احلصول على إىل أ% منهم ٢٥شار أيف حني 
ـــممـــن اجلمهـــور  ١٣٬٨مـــا نســـبته  ـــم مـــن اجلمهـــور ١١٬٢شـــار أيفضـــلون اإلذاعـــة، و  إىل ا يفضـــلون  إىل أ

 ).٥للمزيد انظر جدول ( حلكومة احمللية.خبار اليت تعكس نشاطات االصحافة يف احلصول على اال
 ) ميثل تفضيالت أفراد العينة لوسائل اإلعالم يف متابعة اخبار أعضاء احلكومة احمللية٥جدول(

 النسبة املئوية التكرار الوسيلة ت
 ١١٬٢ ٨ الصحافة -١
 ١٣٬٨ ١٠ اإلذاعة -٢
 ٢٥ ١٨ التلفزيون -٣
 ٥٠ ٣٦ الفيس بوك -٤

موع  %١٠٠ ٧٢ ا
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 االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية. يفثري استخدام الفيس بوك  -٥
ثـــري اســـتخدام الفـــيس بـــوك  ت املبحـــوثني بشـــأن  عتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم اال يفأفصـــحت اجـــا

ثـرهم. يف حـني اشـار إ% من ٥٥٬٥ما نسبته  عن أنالتقليدية  ت املبحوثني أشـارت إىل  مـن  ٤٤٬٥جا
للمزيــــد انظــــر  إعتمــــادهم علــــى وســــائل اإلعــــالم التقليديــــة. يفخدام الفــــيس مل يــــؤثر اســــتإىل أن املبحــــوثني 

 ).٩جدول(
ثري استخدام الفيس على وسائل اإلعالم األخرى٦جدول(  ) يوضح 

 النسبة املئوية الدرجة البديل
 ٥٥٫٥ ٤٠ نعم
 ٤٤٬٥ ٣٢ ال

موع  %١٠٠ ٧٢ ا
ثري استخدام الفيس  -٦  ئل اإلعالم التقليدي.العتماد على وساايف مقدار 

عتمــــاد وســــائل اإلعــــالم التقليــــدي، فقــــد اال يفيف شــــأن مقــــدار التــــأثري النــــاتج عــــن اســــتخدام الفــــيس 
ت املبحوثني إافصحت  اإلعتمـاد علـى يف ثري اسـتخدام الفـيس  ىل أنإمنهم اشاروا  )٤٠٬٢( أن اىلجا

قليــــل علــــى املبحــــوثني يف  كــــان  تــــأثرين الأ إىل % مــــنهم١٨، يف حــــني أشــــاركــــان كثــــرياً   اإلعــــالم التقليــــدي
،  ة كـان قلـيالً االعتماد على وسائل اإلعـالم التقليـدي بشـأن تشـكيل اجتاهـات اجلمهـور ازاء احلكومـة احملليـ

مل  إىل أنــه مــنهم )١٦٬٦(شــار حنــو أ، يف حــني فــيهم اً التــأثري كــان متوســط إىل أن% مــنهم ٢٥شــار أكمــا 
تج  ثري   لفيس بوك. استخدام املبحوثني ل عنحيصل 

 .)٧للمزيد انظر جدول(
ثري الفيس بوك يف اإلعتماد على وسائل اإلعالم التقليدي٧جدول(  ) يوضح حجم 

 % ت حجم التأثريت
 ٤٠٬٢ ٢٩  كثرياً  ١
 %١٨ ١٣ قليالً  ٢
 %٢٥ ١٨ متوسط ٣
 ١٦٬٦ ١٢ مل يؤثر ٤
موع ٥  %١٠٠ ٧٢ ا
 الفيس بوك ملتابعة نشاطات احلكومة احمللية. مقدار الوقت الذي يستغرقه اجلمهور يف استخدام -٧

ت املبحـوثني يف شـأن اسـتخدام الفـيس للحصـول علـى املعلومـات إكشـفت  احلكومــة فيمـا خيـص جـا
، يف حـــني أشـــار مـــا سيســـتخدمون الفـــيس مبقـــدار ســـاعة واحـــدة يوميـــاً  ٤١٬٦نســـبتهم  عـــن أن مـــااحملليـــة، 
م يستخدمون الفيس مبقدار  ٢٠٬٨نسبتهم  ـم% مـنهم ١٣شار حنـو أكما  ،اً ساعتني يوميمنهم   إىل أ
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ـــم يســـتخدمون الفـــيس  إىل% مـــنهم ٢٣شـــار مانســـبتهم أ، و يســـتخدمون الفـــيس ثـــالث ســـاعات يوميـــاً  ا
 . )٨للمزيد انظر جدول( خبار احلكومة احمللية.أملتابعة  مبقدار اربع ساعات يومياً 

 ) يُبني مدة استخدام الفيس من أفراد العينة٨جدول(
 النسبة املئوية التكرار الوقتت
 ٤١٬٦ ٣٠ ساعة ١
 ٢٠٬٨ ١٥ انساعت ٢
 ١٣٬٨ ١٠ ثالث ساعات ٣
 ٢٣٬٦ ١٧ ربع ساعاتأ ٤
موع ٥  %١٠٠ ٧٢ ا

ثرياً يف تشكيل اجتاهات اجلمهور األ -٨  شكال اليت هي أكثر 
ثري يف شأن األ داء احلكومة ااحمللية، أ االقناع وتشكيل اجتاهات اجلمهور على يف اً شكال اليت هلا أكثر 
نيا يف حجم التاثري شكل اخلرب  ٣٧٬٥و مع النص بنسبة يجاء شكل الفيد ت املبحوثني، وتاله  من اجا

ــرد ١٦٬٦كرتونيــة بنســبة اليف صــحيفة  ثــرياً اقــل األ ليمثــل، يف حــني جــاء شــكل الــنص ا وبنســة  ،شــكال 
رد وبنسبيالفيد تأثريال قلة%، وتاله يف  ٥٬٥ ت املبحـوثني. وملزيـد مـن مـن التفاصـيل إمن  ٨٬٣ة و ا جـا

 ).٩انظر اجلدول(
ثري أشكال النشر على أفراد العينة٩جدول(  ) يوضح 
 النسبة املئوية التكرارات االشكال ت
 ٥٬٥ ٤ نص جمرد ١
ب ٢  ١١٫١١ ٨ تةصورة 
 ٢٠٬٨ ١٥ نص مع صورة ٣
 ٨٬٣ ٦ فيديو جمرد ٤
 ٣٧٬٥ ٢٧ فيديو مع نص ٥
 ١٦٬٦ ١٢ رب يف صحيفية الكرتونيةخ ٦
موع ٧  %١٠٠ ٧٢ ا

 لفيس بوك.ا إىل جهزة اليت تستخدم يف الوصولاأل -٩
ا للوصـــولو اشـــار املبحوثـــ لفـــيس بـــوك الطـــالع علـــى األخبـــار ا إىل ن بشـــأن األجهـــزة الـــيت يســـتخدمو

 يت:واملعلومات اليت ختص اداء عمل احلكومة احمللية يف كربالء، وجاءت النتائج كما 
يـل للوصـول أ إىل مـن املبحـوثني ٤٨٬٦نسـبته  شار ماأ لفـيس بـوك لالطـالع إىل اـم يسـتخدمون املو
ـممـن املبحـوثني  ١٣٬٨نسـبته  خبار احلكومة احمللية، يف حني اشـار مـاأعلى  يسـتخدمون احلاسـوب  إىل أ

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 
 

١٠٨ 

 ٢١ :العدد

ـــممـــن املبحـــوثني  ١١٬١١شـــار مـــا نســـبته ألفـــيس بـــوك، و إىل ا للوصـــول ن احلاســـوب مـــع يســـتخدمو  إىل أ
يــل للوصــول ــم  ٩٬٧واشــار مــا نســبته لفــيس، إىل ا املو يــل واآليبــاد إىل أ يســتخدمون احلاســوب مــع املو

ـــممـــن املبحـــوثني  ٨٬٣يف حـــني اشـــار مـــا نســـبتهم ، لفـــيس بـــوكإىل اجمتمعـــني للوصـــول  يســـتخدمون  إىل أ
لنسبة نفسها  ،احلاسوب واآليباد معا من و جاب املبحوثأو لفـيس ا إىل تخدمون اآليباد للوصـوليس إىل أ

داء احلكومة ا  لية يف حمافظة كربالء املقدسة.حملبوك يف متابعة الشأن احمللي املتعلق 
  ).١٠للمزيد ينظر جدول(

 ) يوضح استخدام األجهزة من أفراد العينة١٠جدول(
 النسبة املئوية التكرار اسم اجلهازت
يل ١  ٤٨٬٦ ٣٥ املو
 ١٣٬٨ ١٠ احلاسوب ٢
يل -حاسوب  ٣  ١١٬١١ ٨ مو
يل -آيباد -حاسوب ٤  ٩٬٧ ٧ مو
 ٨٬٣ ٦ آيباد -حاسوب ٥
 ٨٬٣ ٦ اآليباد ٦

ـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  %١٠٠ ٧٢ ا
 الدوافع من استخدام الفيس بوك من قبل املبحوثني.  -١٠

م حبسب الفقراتإن يف و املبحوث شارأيف حمور الدوافع  يت: ،جا  -وهي كما 
ملعلومـات املتصـلة  - أ يف شأن اإلجابة على الفقـرة الـيت ختـتص مبقـدرة الفـيس بـوك علـى تزويـد اجلمهـور 

داء  مـا ن الفـيس بـوك كثـرياً أن إىل و شار املبحوثأداء احلكومة احمللية، فقد  يُـوفر املعلومـات املتصـلة 
ـم أمـن املبحـوثني إىل  ٣٠٬٥من املبحوثني، يف حني أشار ما نسبتهم  ٤٨٬٧وبنسبة  احلكومة احمللية

ال، كما  هذا قليال ما يعتمدون على الفيس يف ـم ال  ٢٠٬٨شار مـا نسـبتهم أا مـن املبحـوثني إىل أ
 يعتمدون على الفيس للحصول على املعلومات املتصلة بنشاط احلكومة احمللية.

ت املأن أويتضــح  ــجــا يســتخدمون الفــيس بــوك للحصــول علــى م بحــوثني تشــري بشــكل واضــح إىل أ
داء احلكومة احمللية.  املتصلة 

ت املبحــوثني بشـأن الفقــرة الثانيــة الــيت تتصـل مبقــدرة الفــيس بـوكإجـاءت  - ب تعريــف اجلمهــور  علــى جــا
بحـوثني إىل مـن امل ٤٨٬٧شار ما نسبتهم أفقد  ،لشخصيات اليت ُتسهم بتقدمي اخلدمات للمواطنني
م كثرياً ما حيصلون على املعلومات عرب الفيس بوك ـم قلـيالً  منهم إىل ٣٧٬٥، وأشار ذا الشأن ا  ا

مـن  ١٣٬٨جراء استخدامهم الفيس بوك، يف حـني اشـار مـا نسـبتهم من ما حيصلون على املعلومات 
لشخ م ال يستخدمون الفيس للوصول للمعلومات املتعلقة  صيات اليت تقدم خدمة املبحوثني إىل أ

 طنني.اللمو 
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زاء إن بشــــــأن الفقــــــرة الــــــيت تشــــــري إىل أن الفــــــيس يكشــــــف عــــــن اجتاهــــــات اجلمهــــــور و اشــــــار املبحوثــــــ - ت
أن الفـيس  إىلمـن املبحـوثني  ٦٢٬٥قـد أجـاب مـا نسـبتهم و الشخصيات السلبية يف احلكومة احملليـة، 

لكشــف عــن أجتاهــات اجلمهــور  ســلبية يف احلكومــة احملليــة عــرب زاء الشخصــيات الإبــوك ُيســهم كثــرياً 
م قليال ما يعتمدون  ٢٠٫٨املنشورات والتعليقات والردود والفديوهات، واشار ما نسبتهم  منهم إىل ا

ذا الشأن، يف حني ذكر ما نسبتهم  على على الفيس بوك للحصول املبحوثني على  ٩٬٧املعلومات 
م ال يعتمدون على الفيس بوك يف معرفة أجتاهات ا  زاء احلكومة احمللية. إجلمهور أ

م يعتمدون بشكل كبري على الفيس بوك للوصول إويتضح من  ت املبحوثني أ ملعلومات اليت إىل اجا
 زاء الشخصيات السلبية يف احلكومة احمللية.إتكشف عن اجتاهات اجلمهور يف حمافظة كربال املقدسة 

ت املبحـــــوثني يف فقـــــرة مقـــــدار االإوكشــــفت  - ث شـــــورات يف صـــــدور نديوهات وامليـــــمـــــن الفســـــتفادة جـــــا
هم تلـك يمـا تفـد م كثـرياً إىل أ ٦٩٬٤فقد أشار املبحوثون مبا نسبته ، تقييمات بشأن احلكومة احمللية

م بشـأن احلكومـة احملليـة يف كـربالء، كمـا اشـار مـا نسـبتهم  الفديوهات واملنشورات يف إطـالق تقييمـا
 ٢٣٬٦ا ينشـر علـى الفـيس بـوك، يف حـني أشـار مانســبتهم ـم قلـيًال مـا يسـتفادون ممـأ إىلمـنهم  ٦٬٩

م  ال يستفادون من تك املنشورات. إىل أ
ت العينـــة إوتفصـــح  م إفائـــدة كبــــرية للمنشـــورات والفـــديوهات يف  عـــنجـــا زاء عمــــل إطـــالق تقييمـــا
 % من املبحوثني.٧٥وبنسبة جتاوزت  ،احلكومة احمللية

ت املبحــوثني يف شــأن فقــرة أ - ج ن الفــيس بــوك يســهم يف إطــالع اجلمهــور علــى القــرارات أ"شــارت اجــا
 "يت تواجه املواطننيالاليت تتخذها احلكومة بشأن معاجلة املشكالت 

ن الفـــيس بـــوك ال ُيســـهم يف اطالعهـــم علـــى القـــرارات الـــيت تتخـــذها و  ت املبحـــوثني  قـــد كانـــت اجـــا
مـا يسـهم الفـيس بـوك  قلـيالً  إىل أنـه ٢٦٬٣منهم، يف حني أشار مـا نسـبتهم  ٥٦٬٩احلكومة احمللية وبنسبة 

طالعهم على القرارات اليت تصدرها احلكومة احمللية بشأن معاجلة املشكالت اليت تواجههم يوميا، كما آيف 
ـــم   مـــن املبحـــوثني ١٦٬٦اشـــار مـــا نســـبته  كثـــرياً مـــا يطلعهـــم الفـــيس علـــى القـــرارات الـــيت يصـــدرها جملـــس أ

ذا الشأن.  احملافظة 
شـــاروا إىل أن الفـــيس ال يســـهم يف تزويـــدهم أفـــراد العينـــة أت املبحـــوثني أن اغلـــب جـــاإويتضـــح مـــن 

تج عن عدم اهتمام احلكومة احلكومة احمللية يف كربالء عنملعلومات حول القرارات اليت تصدر  ، وهذا 
 احمللية يف انشاء صفحات على الفيس بوك تتواصل مع اجلمهور.

ا مبــخــر التعليمــات الــيت تصــدرها احلكومــة احملليــة) و الفــيس بــوك  يــزودين"ن يف الفقــرة و شــار املبحوثــأ - ح
لتعليمــات الــيت تصــدرها احلكومــة احملليــة، يف حــني  إىل أن ٥٥٬٥ نســبته شــار مــا أالفــيس ال يــزودهم 
احلكومـة عـرب  عـنمـا حيصـلون علـى التعليمـات الـيت تصـدر  م قليالً أمن املبحوثني إىل  ٢٧٬٧نسبته 

ـممنهم  ١٦٬٦ر ما نسبته شاأالفيس بوك، كما  ت الـيت تصـدرها   إىل أ كثـريا مـا حيصـلون علـى البيـا
ــــق الفــــيس بــــوك. وهــــذا يشــــري إىل  ن أغلــــب املبحــــوثني ال حيصــــلون علــــى أاحلكومــــة احملليــــة عــــن طري

 ).١١كربالء عرب الفيس بوك. للمزيد انظر جدول(  يفالتعليمات اليت تصدرها احلكومة احمللية 
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 افع من استخدام الفيس بوك) يُبني الدو ١١جدول(
 %١٠٠ التكرار البديل الفقرة ت
داء احلكومة احمللية ١ ألخبار املتصلة   ٤٨٬٧ ٣٥ كثرياً  يزودين 

 ٣٠٬٥ ٢٢ قليالً 
 ٢٠٬٨ ١٥ عتمدأال 

٢ 
 

لشخصيات اليت تسهم يف تقدمي اخلدمات  يعرفين 
 
 

 ٤٨٬٧ ٣٥ كثرياً 
 ٣٧٬٥ ٢٧ قليالً 
 ١٣٬٨ ١٠ عتمدأال 

طالع على تقييمات ميكنين الفيس بوك من اآل ٣
 زاء احلكومة احملليةإاجلمهور 

 ٦٢٬٥ ٤٥ كثرياً 
 ٢٠٬٨ ١٥ قليالً 
 ٩٬٧ ٧ عتمدأال 

تفيدين املنشورات والتغريدات والفديوهات يف اختاذ  ٤
جتاه سليب اىل تبين إقرارات هلا مساس بعمل احلكومة 

 ضدها

 ٦٩٬٤ ٥٠ كثريا

 ٦٬٩ ٥ قليال
 ٢٣٬٦ ١٧ عتمدأال 

يطلعين على القرارات اليت تتخذها احلكومة احمللية يف  ٥
 معاجلات املشكالت اخلدمية

 ١٦٬٦ ١٢ كثرياً 
 ٢٦٬٣ ١٩ قيالً 
 ٥٦٬٩ ٤١ عتمدأال 

خر التعليمات اليت تصدرها احلكومة احمللية ٦  ١٦٬٦ ١٢ كثرياً  يزودين 
 ٢٧٬٧ ٢٠ قليالً 

 ٥٥٬٥ ٤٠ عتمدأال 

 داء احلكومة احمللية يف كربالء.أجتاهات اجلمهور بشأن ا -١١
ت املبحوثني بشأن السمات الواجب تو أ عـن أعضاء احلكومة احملليـة يف كـربالء يف فرها افصحت إجا
عضــاء أفر اإلختصــاص مــع التحصــيل الدراســي يف اضــرورة تــو  أشــاروا إىلمــن املبحــوثني  ٣٣٬٣مانســبته  أن

شـار أعضـاء احلكومـة احملليـة، و أفر النزاهـة يف اضرورة تـو  إىلمنهم  ٢٠٬٨ار ما نسبتهم شأاحلكومة احمللية، و 
فر الصــدق لــدى مــن يتصــدى للمســؤولية اإلداريــة يف احملافظــة، اضــرورة تــو  إىلمــن املبحــوثني  ١٨مــا نســبته 

لنسـبة ن يكون االعضـاء مـن ابنـاء احملافظـة حصـراً أمن افراد العينة إىل ضرورة  ١٣٬٨شار مانسبتهن أو  ، و
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١١١ 

الشخصـــيات األجتماعيـــة يف ن يكـــون أعضـــاء احلكومـــة احملليـــة مـــن أن إىل ضـــرورة ثـــو نفســـها أشـــار املبحو 
 .)١٢احملافظة. للمزيد انظر جدول(

 ) يوضح تشكيل اجتاهات اجلمهور بواسطة الفيس بوك١٢جدول(
النسبة املئوية التكرار  عضاء احلكومة احملليةأفرها يف االسمات الواجب تو   ت
 ٣٣٬٣ ٢٤ ختصاص مع التحصيل العلميالا  ١
 ٢٠٬٨ ١٥ النزاهة  ٢
  ١٨ ١٣ الصدق  ٣
 ١٣٬٨ ١٠ بناء احملافظةأ  ٤
 ١٣٬٨ ١٠ شخصية اجتماعية  ٥
موع  -  %١٠٠ ٧٢ ا
لفــيس بـــوك لبــرز الســمات اإلجيابيــة الــيت تتشــكل لـــدى اجلمهــور عــن طريــق متــابعتهم أبشــأن  -١٢

 احلكومة احمللية.واحلصول على املعلومات بشأن 
 اً اجيابيـ اً جتاهـالتشـكيل  ابرز املعلومـات الـيت حيصـلون عليهـأن أإىل  ٣٤٬٧ن مبا نسبته و شار املبحوثأإذ 

حماربـــة الفســـاد وتقويضـــه ودعـــم النزاهـــة والشـــفافية، واشـــار مـــا  يعضـــاء احلكومـــة احملليـــة يف كـــربالء هـــأزاء إ
لبنـاء املعلومـات هـي  اً ل لـديهم اجتـاه اجيابيـبرز املعلومـات الـيت تشـكأ إىل أنمنهم  ٢٧٬٧نسبتهم  املتعلقـة 

املعلومات املتعلقة مبعاجلة مشكالت املواطنني  إىل أنمن املبحوثني  ٢٠٬٨شار ما نسبتهم أواألخبار، كما 
الــيت حيصــلون عليهــا عــرب الفــيس بــوك ُتســهم بتشــكيل اجتــاه اجيــايب ازاء اعضــاء احلكومــة احملليــة، وأشــار مــا 

بــرز أعضــاء احلكومــة احملليــة هــي أالتواصــل مــع اجلمهــور العــام مــن قبــل  إىل أنمــن املبحــوثني  ١٦٬٦نســبته 
 جيايب لدى اجلمهور الذي ينشر يف صفحات الفيس بوك.إشكيل اجتاه تالسمات اليت تسهم ب

 ).١٣للتفاصيل انظر جدول(
 ) يُبني السمات اإلجيابية املتشكلة بواسطة الفيس بوك١٣جدول(

 النسبة املئوية التكرار فرها يف اعضاء احلكومةااجب تو الصفات الو  ت
 ٣٤٬٧ ٢٥ حماربة الفساد ١
 ٢٧٬٧ ٢٠ البناء واإلعمار ٢
 ٢٠٬٨ ١٥ معاجلة املشكالت ٣
 ١٦٬٦ ١٢ التواصل مع اجلمهور ٤
موع   %١٠٠ ٧٢ ا
ســــهام املعلومــــات الــــيت حيصــــلون عليهــــا عــــرب الفــــيس بــــوك يف إن بشــــأن مــــدى و أشــــار املبحوثــــ -١٣

عـن ٦٢٬٥ن مبـا نسـبته و فصـح املبحوثـأعضاء احلكومة احمللية، فقـد أزاء إتشيكل اآلراء  علىملساعدة ا
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املعلومــات الــيت حيصــلون عليهــا مــن الفــيس تســهم بتشــكيل آرائهــم ازاء احلكومــة احملليــة، يف حــني  أن
زاء إات جتاهـــاملعلومـــات الــيت حيصـــلون عليهــا ال ُتســـهم يف تشــكيل اال إىل أن ٣٧٬٥شــار مـــا نســبته أ

 ).١٤اعضاء احلكومة احمللية. ملعرفة التفاصيل انظر جدول(
 ) يوضح اسهام الفيس بوك يف تشكيل اآلراء إزاء احلكومة احمللية يف كربالء١٤جدول(

 النسبة املئوية  التكرار  البديل  ت
 ٦٢٬٦ ٤٥ نعم  ١
 ٣٧٬٥ ٢٧ ال ٢

موع  %١٠٠ ٧٢ ا
ت املبحــوثني حـــول مســتوى إوبشــأن  -١٤ الرضــا عــن أداء قســـمي احلكومــة احملليــة املتمثـــل يف جــا

فضل من جملس أأداء احملافظ  إىل أن ٤٠٬٢ا نسبتهم مبن و شار املبحوثأجملس احملافظة واحملافظ، فقد 
فضـل مـن احملـافظ، وأشـار مـا أه ؤ ن جملـس احملافظـة كـان أداإىل أ% مـنهم ٢٥شار أاحملافظة، يف حني 

اداء احلكومــــــة احملليــــــة بشــــــكل عــــــام غــــــري جيــــــد للمزيــــــد انظــــــر  إىل أنمــــــن املبحــــــوثني  ٣٤٬٧نســــــبته 
 ).١٥جدول(
 ) يوضح مستوى الرضا عن احلكومة احمللية١٥جدول(

 النسبة املئوية التكرار البدائل ت
 ٤٠٬٢ ٢٩ احملافظ ١
 ٢٥ ١٨ جملس احملافظة ٢
 ٣٤٬٧ ٢٥ كالهها ٣
موع   %١٠٠ ٧٢ ا

بقائه كما هو من جهة عدد  جاب املبحوثون بشأن أداء جملس احملافظةأ -١٥ وافضل خيار سواء 
فضل خيار أأن  منهم إىل ٥٥٬٧ن مبا نسبته و إلغائه فقد اشار املبحوث ماألعضاء أم تقليص عددهم أ

من  ٩٬٤شار أ، و ئهفضل خيار هو تقليص عدد اعضاأن أمنهم إىل  ٣٤٬٩شار أ، يف حني ؤههو ألغا
عضائه كما هـم يف هـذه الـدورة. وكمـا مؤشـر يف أى عدد بقاء علافضل خيار هو اإل إىل أن املبحوثني
 ).١٦جدول (

 ) يوضح رؤية افراد العينة بشأن طريقة تشكيل احلكومة احمللية١٦جدول(
 النسبة املئوية التكرار البديل ت
 ٥٥٬٧ ٤٠ لغاء جملس احملافظةإ ١
 ٣٤٬٩ ٢٥ تقليص عدد أعضائه ٢
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١١٣ 

 ٩٫٤ ٧ اإلبقاء عليهم كما هم ٣
موع ٤  %١٠٠ ٧٢ ا
ت املبحوثني حول إبشأن  -١٦  مننتخاب املباشر األ عرب احملافظ هل هي نيفضل طريقة لتعيأجا

و عـن طريـق جملـس احملافظـة كمـا هـو معمـول بـه اآلن. وقـد أعرب تعيـني مـن رئـيس الـوزراء  واجلمهور أ
هور يف حني مع انتخاب احملافظ بشكل مباشر من قبل اجلم إىل أن ٥٥٬٥ن مبا نسبته و شار املبحوثأ
 ١٣٬٨م مع انتخـاب احملـافظ مـن قبـل جملـس احملافظةــ وفضـل مـا نسـبتهم  ١٦٬٦شار ما نسبتهم أ

لنسبة نفسـها امتنـع املبحوثـتعيني احملافظ من قبل رئيس الوزراعن من املبحوثني  جابـة اإلن عـن و ء، و
 .)١٧طالع على التفاصيل انظر جدول (آلعلى هذه البدائل. ل

 ح رؤية أفراد العينة يف طريقة تعيني احملافظ) يوض١٧جدول(
 النسبة املئوية التكرارات البدائلت
 ٥٥٬٥ ٤٠ انتخاب احملافظ من قبل اجلمهور مباشرة١
 ١٦٬٦ ١٢ انتخاب احملافظ من قبل جملس احملافظة٢
 ١٣٬٨ ١٠  احملافظ من قبل رئيس الوزراءنيتعي٣
 ١٣٬٨ ١٠ حمايد٤
م بشــأن تشــكيل اجتــاه ســليب جــإن يف و شــار املبحوثــأ -١٧ زاء اعضــاء احلكومــة احملليــة إو اجيــايب أا

ن الفيس بوك اسهم يف تشكيل اجتاة سليب  ت يف أغلبها  عضاء احلكومة أزاء إفقد احنصرت االجا
الجتاه االجيـايب، ولكـن امجـاًال احمللية  ت املبحوثني له  ستثناء عضو واحد فقط كانت أشارت إجا

ميف حني ذكرهم أخرين  ،ي اإلجيايبأض املبحوثني بعض االمساء ضمن الر قد ذكر بع  ،نيسلبي إىل ا
الـبعض  يعتقـدفرمبـا  ،مانـة العلميـةلذا فأن الباحث فضل عدم ذكرهم جتنبـاً لإلحـراج وحفاظـا علـى األ

ت جزء من عملية التسقيط السياسي، لذا فضل الباحث االشارة إلجاكن االمساء مت أختيارها  أإىل 
لتفاصيل.  املبحوثني بشكل عام وليس 

 االستنتاجات
كشـــفت الدراســـة مـــن مجلـــة مـــن املؤشـــرات بشـــأن دور الفـــيس بـــوك يف تشـــكيل اجتاهـــات اجلمهـــور يف 

يت:على وفق زاء احلكومة احمللية إحمافظة كربالء املقدسة    -ما 
 أوًال: اإلستخدام.

ضــــطراد الســــتخ -١ االكثــــر  ٢٠١٥دام الفــــيس بــــوك وظهــــر كشــــفت الدراســــة إىل أن اجلمهــــور يتجــــه 
 استخداماً مقارنة مع االعوام االخرى.

اجلمهور يف حمافظة كربالء يعتمدون بنسبة كبرية على الفـيس بـوك يف تلقـي  إىل أنفصحت الدراسة أ -٢
حلكومة احمللية.  املعلومات املتعلقة 
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١١٤ 

 ٢١ :العدد

واحلـال ينطبـق علـى  وضحت الدراسـة تراجـع دور الصـحف املطبوعـة يف تشـكيل اجتاهـات اجلمهـور،أ -٣
ثري كبرية، لكـن األمـر  اإلذاعة اليت تراجع دورها لدى اجلمهور، يف حني حافظ التلفزيون على نسبة 

دة كبرية يف استخدا  م من قبل اجلمهور.هخيتلف مع الفيس بوك فقد اشارت النتائج إىل ز
لدرجـة األسـاس، عضاء احلكومة احملأداء أضل استخدام الفيس بوك يف متابعة اجلمهور يفٌ  -٤ يت ولية 

 الصحافة املطبوعة. من مث اإلذاعة وأخرياً و بعده التلفزيون 
ثــري اسـتخدام الفــيس علــى وســائل اإلعـالم األخــرى  -٥ م عــن كشـفت الدراســة عــن  إذ كشــفت إجــا

 خرى.استخدامهم للفيس بوك قلل من اعتمادهم على وسائل اإلعالم األ ثري
) يوميــــا ملتابعــــة نشــــاطات ســــاعات ٤-١ســــتخدمون الفــــيس بــــوك مــــن (ــــم يأن إىل و شــــار املبحوثــــأ -٦

 احلكومة.
نأ -٧ م ازاء يالفيــد شــكل فصــح املبحــوثني  ثــرياً يف تشــكيل اجتاهــا و مــع الــنص هــو أكثــر األشــكال 

 احلكومة احمللية.
يل هو اكثر األجهزة ا -٨ ن املو  تخداماً من قبل املبحوثني تقريباً. سكشفت الدراسة 
اســــة أن املبحــــوثني يســــتخدمون الفــــيس للحصــــول علــــى املعلومــــات الــــيت تتصــــل بعمــــل ظهــــرت الدر أ -٩

ن اســتخدام الفــيس أعــن  عضــاء احلكومــة احملليــة يف كــربالء املقدســة، فضــالً أ ومعرفــةاحلكومــة احملليــة، 
لفـــــديوهات ازاء احلكومـــــة احملليـــــة عـــــن طريـــــق التعليقـــــات و إبـــــوك يكشـــــف عـــــن اجتاهـــــات املبحـــــوثني 

 فراد العينة.أ% تقريباً من ٦٢ة واملنشورات، وبنسب
 ثانيًا: اإلتجاهات.

تفر اإلختصاص مع التحصيل العلمي ملـن يتصـدى لالام يفضلون تو أن إىل و شار املبحوثأ -١  ،نتخـا
ن يكـون مــن يتــوىل املســؤولية مــن أو  ،عــن النزاهــة والصــدق ويتـوىل املســؤولية يف حمافظــة كــربالء، فضـالً 

 عية معروفة.ابناء احملافظة أو شخصية اجتما
فر صـــفات معينـــة لـــدى الشخصــيات الـــيت تتـــوىل املســـؤوليات مثـــل ان عـــن ضـــرورة تــو و كشــف املبحوثـــ -٢

م، وحماربة الفساد واسهامهم يف البناء واإلعمار.ماجلمهور، و  عالتواصل م  عاجلة مشكال
ة حيصـلون زاء احلكومة احملليإكثر املعلومات اليت تسهم يف تشكيل اجتاهامت أأن  ون عنافصح املبحوث -٣

 عليها من الفيس بوك.
 .داء جملس احملافظةداء احملافظ مقارنة أكشفت الدراسة عن الرضا عن  -٤
 .كثر من نصف املبحوثني ضرورة الغاء جملس احملافظةأ يرى -٥
ن  -٦  فضل طريقة لتعيني احملافظ هي عن طريق انتخابه بشكل مباشر من قبل اجلمهور.أيرى اجلمهور 
عضــاء جملــس احملافظــة هــم غــري كفــوئني، وقــد ذكــر املبحــوثني بعــض األمســاء أن مجيــع أيــرى اجلمهــور  -٧

 .مساءباحث ومنعاً لإلحراج ميتنع عن ذكر األلأن ا بشكل صريح إال
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 دور الفيس بوك يف تشكيل اجتاهات الرأي العام إزاء احلكومة احمللية يف حمافظة كربالء املقدسة 

١١٥ 
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