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تشكيل الرأي العام لطلبة دور شبكات التواصل االجتماعي الرقمية في 

  جامعات محافظة كربالء

The role of the digital social media in forming the public 

opinion of the students of Kerbala University        
                                                         Dr. Nusaif Jassim(4)د.نصيف جاسم .م

 الخالصة 

وعنـــد متنـــاوك اليـــد  اً ااتح التطـــور التقـــ، يف اســـالي  االتصـــاك فرصـــة كبـــري  الن ينـــون االعـــال  متاحـــ
ليصبح العام بن يديك. من خالك شبنات التواصل االجتماع  الي حققت ثور  اعالمية علـ  مسـتوى 

 العام.
لشـــرائح. امل قفـــة وغـــري واصـــبح اســـت دا  وســـائل التواصـــل االجتمـــاع  بنطـــاق مجـــاهريي واســـ  لنـــل ا

 امل قفة ال ي يقرأ او ال يقرأ.
وه ا ادى اىل اسها  تلك الشبنات يف اضافة او تغري اجتاهات وعادات وسـلوكيات اىل املتلقـ  دون 
رقابة، واصبح هناك حركة دينامينية بن صـفو  الشـباب ابملشـاركة الفعالـة مـن خـالك تطبيقـات )الفـيس 

 بوك، تويرت....(.
نا ان الطلبة ه  الشرحية االوس  يف اجملتم  الي اتثرت ابست دا  املواق  االجتماعيـة حلـد  اكدت دراست

% مـــن طلبـــة اجلامعـــات يف حمافظـــة كـــربالء املقدســـة 93كبـــري، حيـــ  اظهـــرت نتـــائ  الدراســـة ان نســـبة 
لفايرب( %، ويلي  موق  )ا87يست دمون شبنة االنرتنيت، واحتل موق  )الفيس بوك( املرتبة االوىل بنسبة 

%، واوضـحت الدراسـة ان الطالـ  15%، و)اليوتيوب( يف املرتبة ال ال ـة نسـبة 61يف املرتبة ال انية نسبة 
مــ  االخــرين عــرب جهــا  احلاســوب الســباب  الــ ي يســت د  شــبنة االنرتنيــت ينــون اك ــر متعــة وتواصــالً 

حصـوك الطلبـة علـ  االخبـار عديد ، وان موق  )الفيس بوك( اصـبح ينـافس املواقـ  االعالميـة االخـرى يف 
                                                        

 /كلية االداب/ قس  الصحافة.--جامعة اهل البيت  -2

http://abu.edu.iq



 
 

211 

 11 :العدد

 

واملعلومات بشنل مباشر ابلصوت والصور  والتفاعل السري  واملباشر دون رقي  وابداء الراي بنل حرية، 
%، وحا ت املواق  االخرى عل  شبنة االنرتنيت بنسبة 21وجاء موق  )واتساب( يف املرتبة الرابعة بنسبة 

9.% 
يف نشر التعالي   اً ة، اصبح موق  )فيس بوك( عاماًل مساعدولل صوصية الدينية حملافظة كربالء املقدس

 .والتوجيهات الدينية الي يف شأما نشر الوع  الدي، وال قافة العامة للمجتم  والطلبة خصوصاً.
Abstract 
The technical development in communication means has afforded a 

grand opportunity for enabling the media to be available under hand and to 

have become the world between your hands. This could be done through 

the social medias that have fulfilled a big informational revolution in the 

world. The social medias means have become used hugely by all the 

society sectors, the cultured and uncultured. This actually lead to these 

medias ' contribution into adding and changing habits, trends and 

behaviors to the receivers without censorship and it has become dynamic 

movement among the youths as to participate into applications just like 

(Facebook and twitter)  

Our study has confirmed that the students who are the huge sector in 

the society have been effected by the social medias largely, where results 

have indicated that about 97% OF the university students in karbala use 

Internet, where they remain mainly focus on Facebook that occupied first 

rank, with ratio 83%, followed by Viber with ratio 42% then YouTube that 

occupied 3rd rank with ratio 25%. The study has explained that the student 

using internet enjoys to communicate others via computer for many 

reasons ; besides, Facebook competes other informational means as to 

get news and information directly (in visual and audio), along with quick 

interaction without censorship and to adduce his opinion freely. What's up 

site comes in 4th rank with ratio 10% and other webs sites have been with 

ratio 9%.  

For the religious aspect of Karbala, Facebook site has become as an 

assistant factor in publishing instructions and religious directions that 

undertake responsibility to publish the culture and religious awareness for 

the society and the students.  
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 المقدمة

إلعـــــال  أضــــحت شـــــبنات التواصـــــل االجتمـــــاع  الرقميـــــة م ــــل )الفـــــيس بـــــوك، تـــــويرت،...( تعـــــر  اب
االجتمــاع  اجلديــد، أو اإلعــال  اجلديــد، أو البــديل، الــ ي يشــهد حركــة دنيامينيــة مــن التطــور واالنتشــار 

 واملشاركة والتواصل.
حي  كان يف بدايت  يست د  عل  نطاق ضي  وحمدود،   مـا لبـ  أن ا داد مـ  الوقـت ليتحـوك مـن 

ية تؤثر يف قرارات املتـأثرين واسـتجاابهت ، أسـهمت أدا  إعالمية نصية منتوبة إىل أدا  إعالمية مسعية وبصر 
تلك الشبنات يف تفعيل املشاركة لتحقي  رغبة كل فئة مشرتكة يف االهتمامات واألنشطة نفسـها، أصـبح 

 أي العا ، والضغط عل  أصحاب القرار، واجلماعات الضاغط .هلا أتثري يف التفاعل وتشنيل الر 
مــن املؤسســات املهمــة الــي تقــو  بــدور مهــ  يف تربيــة النشــئ  تعــد شــبنات التواصــل االجتمــاع  اليــو 

وإكساهب  عادات وسـلوكيات خمتلفـة، وأدا  مـن أدوات التغيـري االجتمـاع ، فالشـباب مـن خالهلـا يسـتفيد 
من األنشـطة والـربام  املتاحـة لـ ، ويتفاعـل مـ  غـري  مـن النـاس مـن خـالك هـ   األنشـطة املتاحـة، وبـ لك 

لسلوك اإلنساين م  غري  ليفيـد ويسـتفيد مـن غـري ، وابلتـا  يـنعنس علـ  تشـنيل رأي يتبادك أنواًعا من ا
 عا  جتا  حادثة أو ظاهر  اجتماعية، هت  اجملتم .

تناولنــا يف هــ   الدراســة، خطــوات البحــ  العلمــ ، لنرتقــ  بدراســتنا إىل مســتوى علمــ  جيــد، تناولنــا 
الدراســة بنــل تفاصــيلها املتبعــة يف أســلوب البحــ  فيهــا ثالثــة فصــوك الفصــل األوك، شــرحنا فيــ  منهجيــة 

العلم ، وجاء الفصل ال اين إبطار نظري للدراسة، رك   في  عل  النقاط املهمة الي رك ت عليها الدراسة، 
دون إطالـــة أو إســـهاب يف اإلطـــار النظـــري، وجـــاء الفصـــل ال الـــ  ليغطـــ  الفصـــل امليـــداين للدراســـة مـــ  

 املالح .
 ية البحثالفصل االول: منهج

 أواًل: مشكلة الدراسة.
ال مت ــل شــبنات التواصــل االجتمــاع  الرقميــة العامــل األساســ  للتغيــري يف اجملتمــ ، لننهــا أصــبحت 
عامالً مهماً يف هتيئة متطلبات التغيري عن طري  تنوين الوع  والرأي العا ، فاملضمون ال ي تتوج  ب  عرب 

غريها، ال يؤدي ابلضرور  إىل إدراك احلقيقة فقط، بل أن  يسه  يف رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفيهية أو 
 تنوين احلقيقة وتشنيل الرأي ا اءها.

يشنل الشباب فئة متمي   يف أي جمتم  ومنه  الطلبـة، األك ـر فئـة يف اجملتمـ  حركـة ونشـاطاً ومصـدرًا 
ع وقـاد  للمسـتقبل يف أي جمتمـ ، من مصادر التغيري االجتماع ، كما أن فئة الطلبة متتا  ابلعطـاء واإلبـدا 

ومبا أن شبنات التواصل االجتماع  الرقمية أصبحت تشنل رافًدا أساسًيا للطلبة والشباب بوج  عا  يف 
تع يــ  الدميقراطيــة، أو  ع عــة األمــن واالســتقرار نتيجــة قــدرهتا علــ  التــأثري يف تشــنيل الــرأي العــا ، وهــ ا 

هر  شـبنات التواصـل االجتمـاع  الرقميـة ومـدى أتثريهـا يف تشـنيل مافتح اجملاك أما  الباح ن لدراسة ظا
 اآلراء يف اجلامعات بن صفو  الطلبة.

 ثانًيا: أهمية الدراسة.
 تنمن أتية الدراسة يف ضوء االعتبارات التالية: 
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يستمد ه ا املوضوع أتيت  من طبيعة فئـة الطلبـة داخـل اجملتمـ  ودورهـ  احليـوي فيـ ، ابعتبـاره  طاقـة  .2
 بشرية مهمة ومؤثر  يف كيان اجملتم .

أما وتعى بدراسة شبنات التواصل االجتماع  يف تشنيل الرأي العا  لدى طلبة النليات مبحافظة   .1
 كربالء.

 ثالًثا: أهداف الدراسة
يتحدد اهلد  الرئيس  للدراسة يف التعر  عل  دور شبنات التواصل االجتماع  الرقمية يف تشنيل 

 طلبة كليات حمافظة كربالء، وينب   من اهلد  الرئيس  األهدا  الفرعية التالية:ـالرأي العا  لدى 
رصــد وحتليــل طبيعــة عالقــة الطلبــة بشــبنات التواصــل االجتمــاع  الرقميــة مــن خــالك حتديــد )ك افــة  .2

 االست دا  للشبنة، نوع املشاركة، دواف  املشاركة، نوع املضامن الي حتظ  ابهتما  الطلبة(.
مدى منافسة شبنات التواصل االجتماع  الرقمية لوسائل اإلعال  التقليدية ابعتمادها  النشف عن .1

 مصادر األخبار واملعلومات ويف متابعة جمرات األحداث الوطنية والعربية والدولية.
 معرفة مدى ثقة الطلبة مبا تنشر  شبنات التواصل االجتماع  الرقمية.  .7

 رابًعا: منهج الدراسة وأداتها:
 د  الباح  اخلطوات التالية:است 

اعتمــد الباحــ  املــنه  الوصــف  عــن طريــ  القيــا  مبســح الــرأي العــا  يف النليــات مبحافظــة كــربالء،  .2
 هبد  الوقو  عل  اآلراء واالفنار لدى الطلبة.

ســع  الباحــ  مــن خــالك املــنه  الوصــف ، إىل مجــ  حقــائ  ومعلومــات عــن موضــوع الدراســة، و   .1
عميمات، وهـ ا املـنه  يصـور الظـرو  واالجتاهـات الراهنـة، وهـو مالئـ  لطبيعـة حتليلها للوصوك إىل ت

 مشنلة الدراسة، فضاًل عن أن  من أك ر املناه  املست دمة يف البحوث االعالمية.
است د  الباح  االستبانةكأدا  للحصوك عل  املعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة، واشتملت علـ   .7

نــ  املتعلقــة بــدور شــبنات التواصــل االجتمــاع  الرقميــة يف تشــنيل الــرأي حمــاور رئيســية تتنــاوك اجلوا
 العا  وه : 

 طبيعة االست دا . . أ
 حرية االست دا . . ب
 نسبة االهتما . . ت
 املصداقية. . ث
 العوامل املؤثر  يف تشنيل الرأي العا . . ج

 خامًسا: عينة الدراسة

 اجملا  املكاين: -أ 
جمااًل منانيًـا لتنفيـ  الدراسـة، وقـد اختـار  ثـالث أعتمد الباح  اجلامعات والنليات مبحافظة كربالء 

جامعات وكليات حنومية وخاصة مسجلة لدى و ار  التعلي  العـا  والبحـ  العلمـ  العراقيـة، مسـت دًما 
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العينــــة العشــــوائية البســــيطة )أســــلوب القرعــــة( يف اختيــــار عينــــة الدراســــة، إلفســــاح اجملــــاك لنــــل اجلامعــــات 
ن هلا فرصالظهور يف العينة الي تتنون من اجلامعات والنليات اآلتية: جامعة  والنليات النربالئية أن ينو 
 أمنوذجاً لدراستنا. --، كلية الصفو  ومت اختيار جامعة اهل البيت--كربالء، جامعة أهل البيت

 اجملا  البشري: -ب 
كربالء، طال  وطالبة من جامعات وكليات حمافظة   711اختار الباح  عينة جمتم  الدراسة عددها 

طال  وطالبة من كل  211مت اختباره  ابست دا  اسلوب التو ي  املتساوي، أي مت سح  عينة مقدارها 
( اســـتمارات ألمـــا غـــري مســـتوفية 9جامعـــة وكليـــة، والـــي تتـــو ع علـــ  حمافظـــة كـــربالء، وأســـتبعد الباحـــ  )

انة مت تقــدير خطــأ مبحــوث وبنــاًء علــ  نتــائ  االســتب 192لشــروط البحــ ، وبــ لك ينــون حجــ  العينــة 
 %.91% وابلتا  كانت درجة ال قة ابلعينة تساوي 5املعاينة بنسبة تساوي 

 اجملا  الزمين: -ج 
ـــاين عـــا   1126اجريـــت الدراســـة مـــن قبـــل الباحـــ  خـــالك شـــهر كـــانون األوك مـــن عـــا   وكـــانون ال 

1125. 
 سادًسا: صدق وثبات األداة

اســــتبانة الدراســــةعل  ثالثــــة مــــن االســــات   لتحقيــــ  أكــــرب قــــدر ممنــــن مــــن الصــــدق، عــــرض الباحــــ  
أك ـر مشوليـة وواقعيـة، واختبـار عبـارات  (7)، لتنـون االسـتبانة(1)املت صصن يف جماك اإلعـال  وعلـ  الـنفس

 وكلمات 
أك ر داللة، وبعد األخ  مبالحظاهت  مت إعداد االستبانة بشنلها النهائ . وحدد ثبات األدا  أبسلوب 

( طال  وطالبة، وبعد تدقي  11تو ي  االستبانة عل  عينة عشوائية منون  من ) اعاد  االختبار، حي  مت
 االجاابت، ولتحقي  ال بات يف االستبانة.

( طال  وطالبة للمقارنة بن العينتن واإلجابة فنانت 11مت اختيار عينة عشوائية أخرى منونة من )
لـوارد  يف أسـئلة االسـتبانة وكانـت اإلجـاابت النتـائ  إجيابيـ  حيـ  سـهولة فهـ  معـى العبـارات والنلمـات ا

 جيد ، لننون ب لك قد حققنا صدق وثبات االستبانة، لتنون بعدها جاه   للتو ي  عل  العينة األكرب.
 سابًعا: تحديد املصطلحات والتعريف اإلجرائي  

 يقصد الباح  ابملصطلحات الوارد  يف دراست  ما يل :ـ
 : بكة الرواصآل االجرماعي الرقمية .3

ــــادك املعلومــــات واآلراء  ــــي تــــوفر فــــرص احلــــوار وتب ــــة علــــ  شــــبنة االنرتنــــت وال هــــ  املواقــــ  االلنرتوني
 (.Facebook, whatsApp, viber, You Tubeواالفنار، ومن األم لة عل  ه   الشبنات مواق  )

                                                        
الــنفس االجتمــاع  جامعــة بغــداد، و أ.د. كمــاك اخلينــاين قســ  علــ  الــنفس جامعــة  وأ.د. عبــد اللطيــف العــاين أســتاذ علــ  -1

 بغداد، وأ. .د. قيس الياسري جامعة أهل البيت)ع( قس  الصحافة،.
 انظر: صور  االستبانة يف امللح  -7
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 الرأي العام: .1
لدى غالبيـة فئـات الشـع ، الرأي الغال ، أو االعتقاد السائد، أو أمجاع اآلراء، أو االتفاق اجلماع  

جتا  أمر ما أو ظاهر  أو موضوع أو قضية من القضاا اجلدلية اخلالفية وقد تنون سياسي  أو اقتصادي  أو 
اجتماعي  أو ثقافية أو تربوية أو أية قضية أخرى هت  اجملتم  بشنل عا . وقد ينون ه ا الرأي ذات طاب  

 حمل  أو عري أو دو .
 ء:جامعات حما ظة كربم .1

هـ  اجلامعـات والنليــات احلنوميـة واخلاصــة ضـمن احلــدود اإلداريـة حملافظــة كـربالء واملعــرت  هبـا رمسيًــا 
 من قبل و ار  التعلي  العا  والبح  العلم .

 ثامًنا: الدراسات السابقة:
نستطي  القوك إن  الدراسات الي تناولت دور شبنات التواصل االجتماع  الرقميـة يف تشـنيل الـرأي 
العــا  مبحافظــة كــربالء حتديــًدا كانــت قليلــة ومــا تــ اك حمــدود ، وم ترتــٍ  إىل مســتوى الدراســات الــي مينــن 
تعميمها واعتمادها عل  مستوى القطر، وذلك لعدت أسباب منها: قلـة املراكـ  البح يـة الـي تتنـاوك هـ   

 يدي. الظاهر ، حداثة شبنات التواصل االجتماع  مقارنة ابإلعال  القدمي التقل
 تاسًعا: صعوبة الدراسة: 

 واجهت الباح  صعوابت عد ، إلجراء دراست ، ومينن أمجاك تلك الصعوابت ابآليت:
عد  وجود مرك  حب   مت ص  يف الرأي العـا  لـيس علـ  مسـتوى حمافظـة كـربالء بـل علـ  مسـتوى  .2

 العراق.
 ليدي.حداثة ظاهر  شبنات التواصل االجتماع  الرقمية قياًسا ابإلعال  التق .1
 م يع ر الباح  عل  أي حب  أو دراسة هتت  بتشنيل الرأي العا  يف حمافظة كربالء. .7
ابتعاد املؤسسات االكادميية يف احملافظة عن أسلوب الدراسات امليدانية لدراسة الظواهر الي تظهر يف  .6

 اجملتم  النربالئ .
التوضيح هل  أبما ال حتمل أس   تردد بعض الطلبة والطالبات من االطالع عل  االستبانة، لنن عند .5

 أو توقي  أو أي مالحظة ش صية، يبدأ مبلئ حمتوى االستبانة.
الفصاال الثاااني: اإلطااار النظااري: شاابكات التواصاال االجتماااعي والعمليااة   

 االتصالية لتشكيل الرأي العام.

إنتـاج وسـائل حدي ـة يف أدى التطور املتسارع واهلائل يف تننولوجيا االتصاك يف ماية القرن اآلفل، إىل 
التواصــــل االجتمــــاع ، عملــــت علــــ  تغيــــري أمنــــاط حيــــا  األفــــراد اليوميــــة، وعالقــــاهت  االجتماعيــــة، وطــــرق 
تفــاعالهت  التقليديــة املألوفــة، حــى متننــت شــبنات التواصــل االجتمــاع  مــن أن ترســ  هلــا جمــااًل واســًعا يف 

ا وفرتـ ، وتـوفر  مـن بـرام  خمتلفـة يف جمـاالت خريطة اهتما  اجلمهـور مـن املسـتوات والت صصـات كافـة ملـ
 املعرفة املتعدد .
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وسارعت شبنات التواصل االجتماع  عل  ربط التواصل والتقـارب بـن الشـعوب مب تلـف توجهاهتـا 
متجاو   كل احلدود السياسية واجلغرافية، والع ل  احلضارية الي كانت تعيشها معظ  اجملتمعات البشرية، مما 

قات الدولية السياسية وال قافيـة واالقتصـادية بشـنل ابلـغ، حـى شـنل الفضـاء االفرتاضـ  أهـ  أثر يف العال
األفراد عل  شبنات  داجنا ات ثور  تننلوجيا املعلومات واالتصاالت الي شهدها العام، وم  تنام  وا دا

بار للفوارق اجلغرافية التواصل االجتماع  واستقطاب العديد من الفئات العمرية وخاصة الشباب دومنا اعت
والدينية والعرقية والسياسية واالقتصادية، ليمت ج االتصاك الـ ايت والش صـ  واجلمعـ  واجلمـاهريي يف بيئـة 

 واحد  أعادت تشنيل احليا  االجتماعية واالتصالية لألفراد وساتت يف تشنيل الرأي العا . 
 املبحث األول:نشأة وتطور شبكات التواصل االجتماعي

القرن التاس  عشر معام ثور  االتصاالت اجلماهريي والي اكتمل منوها يف القرن العشرين، وكـان  شهد
من أسباب  ال ـور  الصـناعية يف العـام املتقـد  والـي صـاحبها التوسـ  يف فـتح أسـواق جديـد ، كانـت احلاجـة 

نن، وواكـــ  ذلـــك ظهـــور إىل االتصـــاك غـــري املباشـــر خـــارج احلـــدود مـــا بـــن املنتجـــن واملـــو عن واملســـتهل
 ، وهـــو أن م ينـــن وســـيلة اتصـــاك مجاهرييـــة، لننـــ  كـــان 2821االخرتاعـــات احلدي ـــة م ـــل التلغـــرا  عـــا  

عنصـــرًا أساســـًيا يف تننولوجيـــا االتصـــاك، و اكتشـــف امل ـــرتع االيطـــا  )مـــاركوين( الالســـلن  وكانـــت املـــر  
احلاجــة إىل أســالك أدت إىل ظهــور اخلدمــة األوىل الــي يــت  فيهــا انتقــاك الصــوت إىل مســافات بعيــد  دون 

،   ظهـــر أوك بـــ  2911    يف أمرينـــا عـــا  2929اإلذاعيـــة الصـــوتية ألوك مـــر  يف كنـــدا وأملانيـــا عـــا  
  ولدت السينما الناطقة، وب لك دخل العام معادلـة االتصـاك 2913  ويف عا  2962تلف يوين أمرين  

 اجلماهريي.
املعج ات اإلعالمية اجلماهرييـة، وكـان أوك ظهـور لعمليـة بنـاء املواقـ   كان القرن العشرين حب  هو قرن

االلنرتونيــة يف ســبعينات القــرن يف الــوالات املتحــد  األمرينيــة، وكانــت يف بدايــة النشــوء والتطــور مقتصــرًا 
عل  بعض املؤسسات كاجلامعات وو ار  الدفاع، حي  كلفت اإلدار  األمرينيـة مؤسسـة )رائـد( لألحبـاث 

راسة وسائل لضمان استمرار االتصاك بن السـلطات األمرينيـة يف حـاك نشـوب حـرب نوويـة، وانتهـت بد
الدراســات إىل ضــرور  وجــود شــبنة غــري مرك يــة للقــوات األمرينيــة، ونفــ  املشــروع حتــت مســم  )أرابنــت( 

يـة. مبـا فيهـا  ، ويعتمد هـ ا املشـروع علـ  الـربط بـن جهـات حب يـة اتبعـة لـو ار  الـدفاع األمرين2949عا  
انتشر االنرتنت ليغط  رقعة واسـعة  2997اجلامعات وبن و ار  الدفاع لتبادك املعلومات، وم  بداية عا  

دولة ومت وض  مقاييس رمسية لقواعـد اسـت دا   74من العام وانضمت إلي  أال  الشبنات يف أك ر من 
 .(6)(... اخلLY، ليبيا )(IQاالنرتنت، وحتديد رمو  للدوك املضيفة للشبنة م ل العراق)

كـــان أوك ظهـــور ملواقـــ  التواصـــل االجتمـــاع  يف الـــوالات املتحـــد  علـــ  شـــبنة االنرتنـــت يف شـــنل 
( يف العــا  نفســ ، وتالتــا Geocitiesتــال  موقــ  ) 2966( عــا  Theglobe.comجتمعــات هــو موقــ  )

بن األفراد للسماح هل  ( بعا  بعد ذلك، حي  رك ت ه   التجمعات عل  ربط لقاءات Tripodموق  )
ابلتفاعــــل مــــن خــــالك غــــر  الدردشــــة، وتشــــارك املعلومــــات واألفنــــار الش صــــية حــــوك مواضــــي  خمتلفــــة 
ابســت دا  وســائل ش صــية للنشــر عــرب صــفحاهتا، وهــو األســاس الــ ي قامــت عليــ  املــدو ت، يف حــن 

                                                        
 . 288،ص1119د. كاظ  املقدادي، تصدع السلطة الراب ، مطبعة البحر األبيض،  -6

http://abu.edu.iq



 
 

214 

 11 :العدد

 

( عا  classmates.com )قامت بعض التجمعات بربط األفراد من خالك بريده  االلنرتوين، وأتها موق
(( عـــا  sixDegress.com، الـــ ي يهـــت  بـــربط االتصـــاك بـــن  مـــالء الدراســـة الســـابقن وموقـــ  ))2995
، مناذج خمتلفة من شبنات التواصل االجتماع  تقو  أساًسا عل  ال قة 2999، كما ظهرت عا  2993

 .(5)ضمون واالتصاكوالصداقة، حي  مشلت التحدي ات منح املست دمن سلطة التحن  يف امل
بلغـت شـعبية شـبنات التواصـل االجتمـاع  الرقميـة عـرب العـام  1116و 1111وخالك الفرت  ما بـن 

،   1117( عـا  Friendsterذروهتا من خالك ظهور ثالثة مواق  اجتماعية تواصلية، فنان أوهلا موق  )
ــــال  موقــــ  ) ــــر  موقــــ  )1115( عــــا  Bebo( وموقــــ  )My spaceت ( عــــا  Face book، حيــــ  ب

،ليجمـــ  األصـــدقاء يف جامعـــة هارفـــارد األمرينيـــة، وأصـــبح بســـرعة أهـــ  هـــ   املواقـــ  االجتماعيـــة 1116
الســــيما بعــــد انفتاحــــ  علــــ  األفــــراد خــــارج الــــوالات املتحــــد ، ليشــــهد بــــ لك قطــــاع االتصــــاالت وتقنيــــة 

ــــاس إىل البيئــــة االلنرتونيــــة للحصــــوك علــــ  املعلومــــات  املعلومــــات تطــــورًا كبــــريًا، وليتحــــوك أعــــداد مــــن الن
واالتصــاك، ولينـــون القـــرن العشـــرين عصـــر املعلومـــات واالنفتــاح، وأصـــبح االنرتنـــت يقـــف علـــ  قمـــة اهلـــر  
ابلنسبة لوسائل االتصاك األخرى، أن ه   ال ور  أدت إىل حتويل  من حقل للمعلومات يتيح حريـة التعبـري 

 .(4)عن الرأي إىل وسيلة للتفاعل والتواصل واملشاركة
ه   املواق  ه  عبار  عن صفحات وي  عل  شبنة االنرتنت، خيص  بعضها لإلعـالن عـن السـل  
واخلــدمات أو لبيــ  املنتجــات، والــبعض اآلخــر عبــار  عـــن صــحيفة النرتونيــة تتــوفر فيهــا لنتــاب إمنانيـــة 

 لك مواقــ  للنشـر، وللــ وار كتابــة الـردود علــ  املواضــي  املنشــور  فيهـا، وفــرص للنقــاش بـن املتصــفحن، وكــ
خاصـــة يـــدونون فيهـــا  ةللمحادثـــة )الدردشـــة( وهنـــاك املـــدو ت الش صـــية الـــي جيعلهـــا أصـــحاهبا كمحفظـــ

 يومياهت  ويضعون صوره  ويسجلون فيها خواطره  واهتماماهت .
ومــن هــ   املواقــ  حمركــات البحــ  وبــواابت ويــ  ومراجــ  حــر  واملــدو ت ومواقــ  الصــحف واجملــالت 

 ونية ومواق  القنوات الفضائية ومواق  اليوتوب.ومواق  الصحف االلنرت 
 املبحث الثاني:خصائص شبكات التواصل االجتماعي

إن  التطورات املتسـارعة يف جمـاك تننولوجيـا اإلعـال  واالتصـاك والتغيـريات اجل ريـة الـي صـاحبت البنيـة 
 ـ :(3)التحتية هل   التننولوجيا تفرض علينا تقسي  ه   الوسائل إىل نوعن تا

 االتصاك النرتونية تقليدية م ل )التلف يون والصحافة واإلذاعة واهلاتف(. األوك:وسائل
اتصاك النرتونية غري تقليديـة وهـ  الـي جـاءت بعـد ال ـور  املعلوماتيـة الـي شـهدها العـام  ال اين:وسائل

لتطـور التقنيـة  ابخرتاع احلاسـوب، والـ ي كـان سـبًبا يف ظهـور االنرتنـت وملحقاتـ ، ومـن جانـ  آخـر كـان
الرقميــة، االنرتنــت وملحقاتــ ، ومــن جانــ  آخــر كــان التطــور التقنيــة الرقميــة والــي أفــر ت بــدورها االتصــاك 

 التفاعل  يف دم  التلف يون ابالنرتنت واهلاتف اخللوي.

                                                        
الســنة الرابعــة  795ت التواصــل االجتمــاع  الرقميــة نظــر  يف الوظــائف، جملــة املســتقبل العــري، العــدد مرســ  مشــري، شــبنا -5

 .253- 251، ص1121وال الثون، 
 .69-68، ص1121د. فيصل أبو عيشة، اإلعال  االلنرتوين، االردن، دار أسامة للنشر والتو ي ،  -4
 .245، ص1118النويت، مطبعة دار الفالح، حسن حممد نصر، مقدمة يف االتصاك اجلماهريي،  -3
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حيــ  أن هنــاك عالقـــة ترابطيــة بــن االنرتنـــت واهلــاتف اخللـــوي، فنالتــا حيــرر املســـت د  مــن ضـــرور  
فبواسطة االنرتنـت مينننـا أن جنـوب العـام وحنـن يف غرفنـا الصـغري ، وكـ لك احلـاك ابلنسـبة للهـاتف التنقل، 
 .(8)اخللوي

إن  هــ   التغيــريات أحــدثها تطــور االتصــاك االلنــرتوين وخصائصــ ، الــي متيــ  هبــا والــي أصــبحت أدا  
نرتونية، لتحق  أهدا  متعـدد  الربط الفنري وال ه، واملعنوي بن مست دم  ه   الشبنة واملواق  االل

 عل  املستوات الفنرية والعلمية واالجتماعية.
 خصائص تكنولوجيا االتصا  احلديثة

عل  الرغ  من أن الوسائل االتصالية الي أفر هتا التننولوجيا االتصالية الراهنة تنـاد تتشـاب  يف العديـد 
للتننولوجيــا االتصــالية أبشــناهلا امل تلفــة ممــا مــن اخلصــائ  مــ  الوســائل التقليديــة، إال أن هنــاك مســات 

تلق  بظالهلا وتفرض أتثرياهتا عل  االتصاك اإلنساين وبوسائلها احلدي ة م ل )الفيس بوك، تويرت..، اخل(. 
 ومن بن تلك اخلصائ  ه :ـ

 التفاعلية: .1
اعته  تبـادك وتطل  عل  درجة املشاركة يف عملية االتصاك وأتثريها علـ  أدوار اآلخـرين حيـ  ابسـتط

اآلراء واألفنـــار، ويطلـــ  علـــ  ممارســـته  املمارســـة املتبادلـــة أو التفاعليـــة حيـــ  يســـتطي  املرســـل اســـتقباك 
وإرســــاك الرســــائل يف الوقــــت نفســــ ، وتــــدخل يف هــــ   العمليــــة مصــــطلحات جديــــد  م ــــل تبــــادك وحتنــــ  

 .(9)ومشاركن
 الالجماھيرية:ـ .2

إىل مجاعة معينة وليس إىل مجاهري ض مة، ويع، كـ لك  وتع، أن الرسالة مينن أن تتوج  إىل فرد أو
 .(21)درجة التحن  يف نظا  االتصاك حبي  تصل الرسالة من املصدر إىل املتلق  مباشر 

 الالتزامنية:ـ .3
وهــــ  إمنانيــــة إرســــاك الرســــالة واســــتقباهلا يف وقــــت مناســــ  للفــــرد املســــت د ، وال تتطلــــ  مــــن كــــل 

الوقــت نفســ ، م ــل الربيــد االلنــرتوين عنــدما ترســل الرســالة مباشــر  مــن املشـاركن أن يســت دموا النظــا  يف 
 .(22)نت  الرسالة إىل مستقبلها يف أي وقت دومنا حاجة لتواجد املستقبل للرسالة

 قابلية التحرك أو الحركة: .4
 م ل التلف يون النقاك وتليفون السيار ، واهلاتف اخللوي، وفيديو اجلي  واحلاس  الش ص .

 ويل:ـقابلية التح .5
وه  قدر  الفرد عل  نقل املعلومات من وسط آلخر، كالتقنيات الي ميننها حتويـل الرسـالة املسـموعة 

 إىل مطبوعة وابلعنس.
                                                        

 .282، ص1122، 728د. نبيل عل ، د.  دية حجا ي، الفجو  الرقمية، النويت، سلسلة علو  املعرفة ت  -8
-711، ص1119أ.د. حســن عمــاد منــاوي، حممــود ســليمان، تننولوجيــا املعلومــات واالتصــاك، التعلــي  املفتــوح، القــاهر   -9
712. 

 املصدر نفس . -21
 .15، ص1114د. عبد األمري الفيصل، الصحافة االلنرتونية يف الوطن العري، االردن،دار الشرق األوسط،  -22
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 قابلية التوصيل: .6
وتعــ، إمنانيــة توصــيل األجهــ   االتصــالية بتنويعــ  كــربى مــن أجهــ   أخــرى بغــض النظــر عــن الشــركة 

 .املصنعة هلا أو البلد ال ي مت في  الصن 
 الشيوع واالنتشار:ـ .7

ونقصــد بــ  االنتشــار املنهجــ  لنظــا  وســائل اإلعــال  واالتصــاك حــوك العــام ويف داخــل كــل طبقــة مــن 
طبقــات اجملتمــ ، وكــل وســيلة تظهــر تبــدو علــ  أمــا تــر    تتحــوك إىل ضــرور  م ــل التلف يــون، وأن مــن 

ـــا لتوســـي  النظـــا  اجلديـــد لالتصـــا ك ليشـــمل مـــن هـــ  أقـــل شـــراء مصـــلحة أصـــحاب الســـلطة أن جيـــدو طرًق
 ودعمه  بصور  غري مباشر .

 الكونية:ـ .8
البيئـــة األساســـية اجلديـــد  لوســـائل االتصـــاك أن تتبـــ  املســـارات املعقـــد  والـــي يتـــدف  إليهـــا رأس املـــاك 

 .(21)الينرتونًيا عرب احلدود الدولية يف أي منان يف العام
وسـائل اإلعــال  أن املتلقــ  لـن ينتفــ  بــدور  ومـن اخلصــائ  العامـة املميــ   هلــ   الوسـائل اجلديــد  مــن

املشــاهد الســليب، بــل ســيتفاعل مــ  هــ   الوســائل تفــاعاًل إجيابيــاً ويصــبح قــادرًا علــ  حتديــد حمتــوى الرســالة 
اإلعالميــة، وتوقيــت تلقيهــا، كمــا أن تننولوجيــا االتصــاالت احلدي ــة قضــت علــ  مرك يــة وســائل اإلعــال  

طناعية عل  ال مرك ية حمطات البـ  التلف يـوين، ويـت  أعـداد بيئـة وسـائل واالتصاك، إذ تعمل األقمار االص
إعــــال  املســــتقبل وفًقــــا الهتمامــــات اجلمــــاهري ورغبــــاهت ، ولــــن يــــرتبط النــــاس بوســــائل اإلعــــال  مــــن خــــالك 
املســاتات اجلغرافيــة فقــط إذ دائًمــا مــا ســريتبطون مًعــا مــن خــالك اهتمامــاهت  املشــرتكة ومــا حيتاجونــ  مــن 

 .(27)تمعلوما
ابإلضافة إىل انتشار شبنات التوصل االجتماع  بن الناس دون است ناء وخصوًصا فئة الشـباب الـي 
تعتـــرب هـــ  الفئـــة األهـــ  ابجملتمـــ ، ووجـــود اإلعـــال  احلـــر وتعـــدد وجهـــات النظـــر ممـــا جيعـــل املتـــاب  لإلعـــال  

مباشـر  بعـد أن يطلـ   اتمادهـااللنرتوين يبح  عن وجهات نظر خمتلفـة وخيتـار أقرهبـا إىل ذهنـ  ويقـو  ابع
علــ  مصــادر األخبــار امل تلفـــة يف التوجهــات والــرؤى، وســـهولة تلقــ  املعلومــات مـــن خمتلــف أحنــاء العـــام 
ابلصوت والصور  والنتابة إىل أحناء العام فه  ختتصر ال من واملنان وال تعـر  احلـدود اجلغرافيـة، إمنانيـة 

عــرب الشـبنة، إمنانيــة التواصــل مـ  اآلخــرين بســهولة وبســاطة،  توظيـف املعلومــات القدميــة وب هـا مــر  اثنيــة
. ومتيــــــ ت شــــــبنات التواصــــــل (26)وإمنانيــــــة إيصــــــاك الرســــــالة ألي منــــــان يف العــــــام دون رقابــــــة ومباشــــــر 

االجتماع  أيًضا، أبن اعالمها إعـال  متعـدد الوسـائط فاملعلومـات يـت  عرضـها يف شـنل مـ ي  مـن الـن  
املعلومـة أك ــر قـو  وأتثـريًا، هــ   املعلومـات هـ  معلومــات رقميـة يـت  أعــدادها والصـور  والفيـديو، ممــا جعـل 

 .(25)وخت ينها وتعديلها ونقلها بشنل النرتوين، كما وتتمي  أيًضا بتنوع وسائلها وسهولة است دامها

                                                        
 .712أ.د. حسن عماد مناوي، مصدر ساب ، ص -21
 .19د. عبد األمري فيصل، مصدر ساب ، ص -27
 .273-274د. فيصل أبو عيشة، مصدر ساب ، ص -26
 .667، ص 1121( العدد األوك، 14مسري  شي اين، االعال  اجلديد يف عصر املعلومات، جملة دمش ، اجمللد) -25
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 املبحث الثالث: شبكات التواصل االجتماعي الرقمية وتشكيل الرأي العام
ت التواصل االجتماع  يف حشد الرأي العا  وأتجي  اجلماهري خالك يف ظل الدور ال ي لعبت  شبنا

ـــا  إشـــعاك الشـــارع ابالحتجاجـــات واالضـــطرااب والعصـــيان، أ ادت األتيـــة  تثـــورات الربيـــ  العـــري، وابلت
بدراسة دور شبنات التواصل االجتماع  يف التأثري السياس  وتشـنيل الـرأي العـا . وقـد أثبتـت شـبنات 

ع  الرقميـة خـالك السـنوات القليلـة املاضـية علـ  أمـا ليسـت مبعـ ك عـن الواقـ ، كمـا كـان التواصل االجتما
يعتقــد كومــا عاملــك االفرتاضــ  حتنمــ  أطــر وقــوانن بعيــد  عــن الواقــ  املعــاش، فعملــت بشــنل فاعــل يف 
تشــنيل وتنــوين الــرأي العــا  وحتريــك الشــارع مــن خــالك عملهــا علــ  كســر حــاج  اخلــو  والرتكيــ  علــ  

 اء وإخفاقات النظ  السياسية.أخط
مي ــل الــرأي العــا  غالبيــة آراء أفــراد أو مجهــور مــا، ويتــأثر الــرأي العــا  مبجموعــة مــن العناصــر والعوامــل 
واحملددات الي تسـه  يف تنوينـ ، ويؤكـد العديـد مـن البـاح ن أن هـ   العوامـل ك ـري  ومتشـابنة، كمـا أمـا 

ى أن كــل عنصــر منهــا يــؤثر يف اآلخــر فاإلنســان يف اجملتمــ  يتــأثر تتفاعــل مــ  بعضــها بعًضــا دينامينيًــا، مبعــ
ابألسر ، والدين، والعادات، والتقاليد، والقي ، واملؤسسات التعليمية، والنظا  السياس  السائد يف الدولة، 
واألصــدقاء، واألقــران، ورســائل االتصــاك، واجلماعــات كالنقــاابت واألحــ اب واهليئــات، فمــن خــالك هــ   

املتشعبة متر التأثريات امل تلفة كل يو ، لن  تتنون اجتاهات الرأي العا  ومن الصع  فه  الرأي  القنوات
العا  يف أمة من األم ، ما م ندخل يف اعتبار  تلك القوى املادية واالجتماعية الي تشنل ش صية األمة 

اصـل االجتمـاع  أدا  تغيـري . فنانـت شـبنات التو (24)وتسه  يف تنوين الفرد ملعتقداتـ  وتشـنيل اجتاهاتـ 
وأتثـــري يف الــــوع  السياســـ  وتشــــنيل الـــرأي العــــا  لألفــــراد، فقـــد أســــهمت يف خلـــ  بيئــــة أك ـــر ثــــراء مــــن 
املعلومــات بشــنل فــاق بن ــري تلــك الــي تقــدمها وســائل اإلعــال  التقليديــة، بــل علــ  العنــس فقــد ابتــت 

 تواصل االجتماع  من حمتوى خربي.األخري  تعتمد يف حتدي  أخبارها عل  وف  ما تقدم  شبنات ال
فما اجملتم  إال عدد من اجلماعات مهما اختلفت مسمياهتا، فاألسر  وه  اخللية األوىل للمجتم  وما 
ه  إال مجاعة أولية واملدارس ودور العباد  واملؤسسات امل تلفة، أمنا ه  نتاج جلهود اجلماعات واحلركات 

بري االجتماع  حى ترب  قضية مهمـة أو كارثـة أو حـرب ذات أتيـة االجتماعية الي تسع  حنو حتقي  التع
. وتتــداخل العديـــد مــن العوامـــل فيمــا بينهـــا (23)ابلنســبة هلـــا حينــ اك تبـــدأ مرحلــة تشـــنيل الــرأي للجماعـــة

لتنوين أو تشنيل الرأي العا  منها عوامل جمتمعة م ل: احلرية والدميقراطية، أسالي  االتصاك املعتمد  يف 
، مجاعات الضغط واألح اب، املوروث الفنري والعقائدي، إضافة إىل العوامل اخلارجيـة أو الدوليـة اجملتم 

واإلقليمية وعوامل ش صية م ل: مستوى الفرد التعليم  وال قايف واالقتصادي وطريقة التنشئة االجتماعية، 
،األوك: مــنه  العامــل وتشــري الدراســات إىل أن هنــاك عــد  نظــرات أو منــاه  لتنــوين الــرأي العــا  منهــا

الواحــد، الـــ ي يعتــرب أحـــد العوامـــل حمــتاًل منانـــة ابر   يف عمليـــة تنــوين الـــرأي، فـــريى الــبعض مـــ اًل أتيـــة 
العامــل االقتصــادي يف تنــوين الــرأي العــا ، بينمــا ركــ  )فرويــد( علــ  الــدواف  اجلنســية وأهــت  آخــرون بــدور 

نه  املراحـل احملـدود ، إذ حيـاوك بعـض البـاح ن بـن حـن العرق أو الغرائ  أو غريها من العوامل. وال اين م
وآخر، أن يقدموا عملية تشنيل الرأي العا  بصفة كلية شاملة، دون الرتكي  عل  بعض العوامل احملدود ، 

                                                        
 .213، ص1122د.عبد النرمي الدبيس، الرأي العا  عوامل تنوين  وطرق قياس ، عمان، دار املسري ،،  -24
 .17، ص1111، القاهر ، جيدن  انتوين، مقدمة نقدية يف عل  االجتماع، ترمجة أمحد  يد وآخرين -23
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وبيــان دورهــا جمتمعــة أو منفــرد ، وهــؤالء البــاح ون أبــر وا عمليــة تنــوين الــرأي العــا  ابلنســبة لقضــية معينــة  
نيــة أو التــأمن االجتمــاع ، متــر خــالك مراحــل متعــدد  عــاد ، وهــ   مينــن أن نطلــ  عليهــا كــاحلقوق املد

منه  املراحل احملدود ، ويرى العام )كاليد( أن هناك أرب  مراحل يف تنـوين الـرأي العـا ، وتتم ـل املرحلـة 
ان عـــالج األوىل يف االســـتياء الـــ ي تشـــعر بـــ  اجلماعـــة حيـــاك أحـــدى القضـــاا، وحيـــ  يعتقـــد أن ابإلمنـــ

املشنلة النامجة عن طري  اجلماعة، أما يف املرحلة ال انية فيع  االستياء ويظهر وع  لدى اجلماهري وحاجة 
عامـة للعــالج والعمـل، واملرحلــة ال ال ــة تتميـ  ببلــور  القضـاا وذلــك بنــاًء علـ  املناقشــة وعـرض أوجــ  النظــر 

رار. ومـــن شـــروط تنـــوين الـــرأي العـــا ، بـــرو  قضـــية امل تلفـــة يف اإلعـــال ، وأخـــريًا مرحلـــة احلنـــ  واختـــاذ القـــ
أخالقيـة عامـة هتـ  اجلمهـور واملناقشـة واحلـوار حـوك القضــية، وبعـدها يـت  تبـ، وجهـة نظـر األغلبيـة والتعبــري 
عن الرأي العا  ال ي ميارس أتثريًا أمـا علـ  سـلوك األفـراد واجلماعـات، وأمـا علـ  السياسـة العامـة للدولـة، 

.واملنه  ال ال  هو العوامل املتعدد ، ال ي (28)نسجا  مجيًعا أو التواف  إىل أكرب احلدودوصانع  القرار لال
يرك  عل  أن هناك عوامل متعدد  تسـاه  يف تشـنيل الـرأي العـا  ولـيس عامـل  واحـد  فقـط، ويعتـرب مـنه  

وهــ ا يفســر لنــا . (29)العوامـل املتعــدد  مــن أك ــر املنـاه  اســت داًما يف دراســات عمليــة تنــوين الـرأي العــا 
اإلقباك وانتشار واتساع است دا  شبنات التواصل االجتماع  الرقمية يف اجملتم  رغ  حداثة ه   الوسيلة 
يف الــوطن العــري، حــى أصــبحت أدا  للتعبئــة االجتماعيــة والسياســية يف عــدد مــن بلــدان الــدوك العربيــة، 

  اليوميـة، وهـ  مب ابـة حلقـة وصـل بـن  فأصبحت شبنات التواصل االجتماع  الرقمية مـن ضـرورات احليـا
كــل مؤسســات ومقومــات ومنــو ت البنــاء االجتمــاع ، وعلــ  عاتقهــا تقــو  بشــرح وتقــدمي مــا لــدى كــل 
مؤسسة اجتماعية لألخرى، إذ تؤدي وسائل التواصـل االجتمـاع  دورًا ابلغًـا يف تشـنيل الـرأي العـا ، ويف 

نـة، مهمـا كانـت هـ   اجلمـاهري متباعـد  جغرافيًـا، أو تعبئة اجلماعات وحشدها حوك أفنار واجتاهات معي
غري متجانسـة دميوغرافيًـا، بـل  ادت مـن أتيتهـا تلـك الشـبنات يف حتقيـ  امل يـد مـن التـأثري علـ  اجلمـاهري 
مـن خــالك توجيههــا حنـو آراء وأفنــار معينــة. حــى أصـبح )الفــيس بــوك( بطـل ال ــورات يف الربيــ  العــري يف 

نس وليبيا، ورمبا ينون )التويرت( بطل الربيـ  العـري يف مرحلتـ  ال انيـة، واليوتـوب بطـل مرحلت  األوىل، يف تو 
الربي  اآلسيوي مستقباًل، وكنتيجة مباشر  وطبيعيـة النتشـار اسـت دا  شـبنات التواصـل االجتمـاع  ظهـر 

 وجــود مصــطلح جديــد ابســ  ))أعــال  املــواطن((أو )صــحافة املــواطن( أو )األعــال  اجلديــد(، والــ ي يعــ،
أعـال  منـافس وقــو )من املـواطن مباشــر ( هلـ ا مينننــا القـوك أن أعـال  املــواطن قـد يســرع أي حماولـة لتهديــد 

. وب لك أصبح )الفـيس بـوك( مؤسسـة إعالميـة جتمـ  (11)االستقرار أو نشر الفوض  والغوغائية يف بلد ما
لومــة وال حاجــة ملقــر وال أدوات الــن  والصــور  والفيــديو وبــدون دفــ  أي أمــواك كبــري  للحصــوك علــ  املع

ومعــدات كبــري  هائلــة وال مــوظفن وأدوات واســعة، بــل أصــبحت مؤسســة كبــري  يف ربيــ  ال ــورات العربيــة، 
 .(12)وتنقل منها املؤسسات النبري  وهو منعرج يف أسلوب التعاط  اإلعالم 

                                                        
 . 111، ص2991د. محيد  مسيس ، نظرية الرأي العا  مدخل، بغداد، دار الشؤون ال قافية،  -28
 . 95، ص2993أمحد بدر، الرأي العا  طبيعت  وتنوين  وقياس ،مصر، دار قباء،  -29
 وضوع:سفران املقاط ، اعال  املواطن وتداعيات الربي  العري، موق  يوني ، رابط امل -11

http://www.uniem.orglindex.php?action=show-pagelD=7098lang=ar.  
 عصا  حممد ال بري، االعال  يف ربي  ال ورات العربية، امللتق  الدو  للصحفين، رابط املوضوع: -12
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تنشـــئة السياســـية لـــ ا تعتـــرب شـــبنات التواصـــل االجتمـــاع  الرقميـــة ســـاحة ملمارســـة نـــوع جديـــد مـــن ال
وتنــوين الــرأي العــا ، ابعتبارهــا تنشــئة ذاتيــة وتشــنيل رأي غــري موجــ ، إذ ال تقــود هــ   العمليــة جهــة أو 
مؤسسة ما سواء رمسية أو غري رمسية، فعل  الرغ  من وجود مواق  للمؤسسات الرمسية واألح اب السياسية 

االجتماعيـــة، إال أن أتثريهـــا يبـــدو  أبنواعهـــا علـــ  شـــبنة االنرتنـــت ووجـــود صـــفحات هلـــا علـــ  الشـــبنات
حمـــدوًدا الســـيما يف ضـــوء حقيقـــة أن مســـت د  االنرتنـــت ميلـــك يف هـــ   احلالـــة مطلـــ  احلريـــة يف التعـــويض 

 للمحتوى ال ي تعرض  ه   الصفحات واملواق .
 خيتلــف أتثــري وســائل األعــال  التقليديــة يف تشــنيل الــرأي العــا ، تبًعــا للبيئــات االتصــالية الــي تــت  مــن
خالهلــا عمليــات التلقــ ، إذ ختتلــف ابخــتال  وســائل االتصــاك املقــروء  واملســموعة واملرئيــة، فنــل وســيلة 
إعالمية عدد من امل اا الي جتعلها ختتلف من حي  التـأثري عـن الوسـيلة األخـرى، تنـرار التعـرض لوسـائل 

شـبنات التواصـل االجتمـاع  االتصاك ي يد من قو  أتثريهـا يف تشـنيل اجتاهـات الـرأي العـا ، وقـد متيـ ت 
الرقميـة بقـو  التـأثري ألمـا مجعــت كـل مـ اا االتصـاك التقليديـة )املقــروء  واملسـموعة واملرئيـة( يف الرسـالة الــي 

 تقدمها.
 الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

 ، اســـت راجةبعـــد أن اســـتنمل الباحـــ  اإلجـــراءات النظريـــة وتفريـــغ املعلومـــات الـــي احتوهتـــا االســـتبان
 النتائ  الي أظهرت ما يل :

 خصائص عينة الدراسة: .1
 تظهر نتائ  الدراسة بشأن بعض خصائ  العينة ما أييت:

% مـن جممـوع العينـة النليـة، وبلـغ 61676وبنسـبة  213ابلنسبة ملتغـري اجلـنس فقـد بلـغ عـدد الـ كور 
 %.53644وبنسبة  237عدد اإل ث 

ســنة احتلــت املرتبــة  11 – 23  أبن الفئــة العمريــة مــن أمــا ابلنســبة ملتغــري العمــر فقــد أظهــرت النتــائ
سنة ابملرتبـة  15 – 12%، وجاءت الفئة العمرية من 19644وشنلت نسبة  89ال انية، إذ بلغ عددها 
سنة فـأك ر املرتبـة ال ال ـة،  14%، بينما احتلت الفئة العمرية 54641وبنسبة  231األوىل إذ بلغ عددها 

%. أمـــــا ابلنســــبة ملتغـــــري اســــت دا  االنرتنـــــت فقــــد بلـــــغ عــــدد الـــــ ين 27678وبنســــبة  62وبلــــغ عـــــدده  
% مـــن جممـــوع العينــة، واحتلـــوا املرتبـــة األوىل، بلـــغ عـــدد الـــ ين ال 93بنســـبة  192يســت دمون االنرتنـــت 
 .(11)% 7واحتلوا املرتبة ال انية وبنسبة  9يست دمون االنرتنت 

 ( اخلصائ  األساسية للعينة2اجلدوك رق  )
 ألساسيةاخلصائ  ا

 الـعـمـــر
 إ ث ذكور

 اجملموع
 

 النسبة العدد النسبة العدد
 213 61676 237 53644 711  

                                                                                                                                            
http://ifja.net/l415.pfp 

 ( اخلصائ  األساسية للعينة.2أنظر اجلدوك رق  ) -11
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 املرتبة 
 - 23الفئـــة العمريـــة 

 ال ال ة 89 28 56 22644 75 11

ـــــة العمريـــــة   -12الفئ
15 39 14676 92 71677 231 

 األوىل

 14الفئــــــــــة العمريــــــــــة 
 ال انية 62 9677 18 6676 27 فأك ر

  711 53644 237 61676 213 اجملموع

 محور طبيعة االستخدام:ـ .2
%، مــن طلبــة اجلامعــات يف حمافظــة كــربالء يســت دمون احلاســوب 46695أظهــرت نتــائ  الدراســة أن 

%،منه  يست دمون جها  املوابيـل، ونسـبة 72613وسيلة اتصاك بشبنات التواصل االجتماع ، ونسبة 
وأظهــــرت النتــــائ  أن املتوســــط اليــــوم  لســــاعات اســــت دا  طلبــــة %، يســــت دمون وســــائل أخــــرى 7638

 اجلامعات مبحافظة كربالء لشبنات التواصل االجتماع ، عل  النحو اآليت:
ســــــــاعات  5 -7%،ونســــــــبة االســــــــت دا  مــــــــن 74618ســــــــاعتن  1 – 2نســــــــبة االســــــــت دا  مــــــــن 

ــــــل مــــــن ســــــاعة 13626 ــــــر مــــــن ســــــا17632%،ونســــــبة االســــــت دا  أق عتن %،ونســــــبة االســــــت دا  أك 
27613%(17). 

 ( حمور طبيعة است دا  شبنات التواصل االجتماع 1اجلدوك )

 وسائل أخرى موابيل حاسوب اجلها  املست د 
46695% 72613% 7638% 

ســــــــــــــــــــــــــاعات  5 ساعة 5 -7 ساعة 1-2 أقل من ساعة ساعات االست دا 
 فأك ر

17632% 74618% 13626% 2763% 
( نســبة اشــرتاك طلبــة اجلامعــات يف مواقــ  شــبنات التواصــل االجتمــاع  حيــ  7ويبــن جــدوك رقــ  )

%،واحتـل 61642ابملرتبـة ال انيـة وبنسـبة  viber%،وجـاء 87651املرتبـة األوىل بنسـبة  face bookاحتـل 
You Tube  املرتبــة ال ال ــةwhatsApp  رى املرتبــة %،واحتلــت املواقــ  األخــ21645واملرتبــة الرابعــة ونسـبة

 %.9641اخلامسة وبنسبة 
 ( نسبة االشرتاك يف مواق  التواصل االجتماع 7جدوك رق  )

االشـــــــــرتاك يف شـــــــــبنات التواصـــــــــل 
 النسبة العدد االجتماع 

 املرتبة %

                                                        
 (.1أنظر اجلدوك رق  ) -17
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face book 167 87651 األوىل 
Viber 216 61642 ال انية 

You Tube 36 15661 ال ال ة 
whatsApp 72 21645 الرابعة 

 اخلامسة 9641 18 غري ذلك
 محور املصداقية: .3

تفيد النتائ  حوك مدى موثوقية ما تنشر  شبنات التواصل االجتمـاع  مـن أخبـار ومعلومـات وصـور 
% حمايـــًدا، بينمـــا أشـــار 19655% ي قـــون فيمـــا تنشـــر  الشـــبنات، وكـــان رأي 64614وأفـــال ، أبن نســـبة 

 % إىل أم  ال ي قون هبا.16679
اجتاهات ما نشرت  شـبنات التواصـل االجتمـاع  مـن أخبـار ومعلومـات كشـفت الدراسـة وحوك تقيي  

 % أن ما نشرت  كان سلبًيا.76631% يرون أن ما نشرت  كان إجيابًيا، ويرى 67619عن أن 
أمــا عــن تقيــي  اجتاهــات مــا نشــرت  شــبنات التواصــل االجتمــاع  مــن أخبــار ومعلومــات وأمــا جعلــت 

% يــرى أن مــا نشــرت  كــان 79628ضــه  ابلــبعض األخــر فقــد كشــفت النتــائ  أن النــاس أك ــر اتصــااًل بع
ــا حقــ  اتصــاك النــاس بعضــه  ابلعــض اآلخــر، ويــرى  % أن شــبنات التواصــل االجتمــاع  71658إجيابًي

 % كان حمايًدا.71616سلبية يف التواصل بن الناس، ونسبة 
التواصـل االجتمـاع  أصـبحت حاجـة  وأظهرت النتائ  أيًضـا، أن معظـ  املبحـوثن اتفقـوا أن شـبنات

 %.211يومية ملحة ال مينن للفرد االستغناء عنها بنسبة 
 محور ايجابيات شبكات التواصل االجتماعي: .4

أظهرت نتائ  الدراسة أن است دا  شبنة التواصل االجتمـاع  مـن قبـل طـالب اجلامعـات يف حمافظـة  
تواصـل مـ  األصـدقاء واألقـرابء وتبـادك اآلراء معهـ  كربالء، ل  عد  فوائد واجيابيات، فقد احتلت فائـد  ال

%،أما فائد  التسلية والرتفي  فقد احتلـت املرتبـة 47617وبنسبة  286املرتبة األوىل، إذ بلغ عدد تنراراهتا 
، بينما احتلت متابعة األحداث اجلارية واحلصوك عل  56698وبنسبة  241ال انية، إذ بلغ عدد تنراراهتا 

( اجيابيـات 6%، ويبن اجلدوك رقـ  )64679وبنسبة  275تبة ال ال ة، إذ بلغ عدد تنراراهتا املعلومات املر 
 وفوائد است دا  شبنات التواصل االجتماع .

 (6جدوك رق )
 النسبة التنرار االجيابيات املرتبة
 %47617 286 التواصل م  األصدقاء واألقرابء وتبادك اآلراء معه  2
 %56698 241 التسلية والرتفي  1
 %64679 275 متابعة األحداث اجلارية واحلصوك عل  املعلومات 7
 %67698 218 اإلطالع عل  ما يدور من حولنا 6
 %74618 215 نشر ما نرغ  بنشر  دون أية رقابة 5
 %77677 93 التعر  عل  أش اص جدد بنل حرية 4
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 %25664 65 حرية التعبري عن الرأي بدون رقابة 3
 %7619 9 غري ذلك 8

 تفسري ومناقشة النتائج بني نتائج الدراسة امليدانية ما يلي:ـ
% من طلبة اجلامعات يف حمافظة كـربالء املقدسـة يسـت دمون 93أظهرت النتائ  أن نسبة  -أ 

% يليـــ  87شــبنة االنرتنــت، وهــ  نســبة عاليــة واحتــل )الفــيس بــوك( املرتبــة األوىل بنســبة 
%، 15%،   يف املرتبــة ال ال ــة )يوتــوب( بنســبة 61بنســبة موقــ  )الفــايرب( يف املرتبــة ال انيــة 

%، وجـاءت املواقـ  األخـرى علـ  شـبنة 21وجاء موق  )واتساب( يف املرتبة الرابعة بنسـبة 
 %.9االنرتنت بنسبة 

نستنت  من  أن است دا  شبنة االنرتنت أصبح ضرور  حياتية يومية للطلبـة، وخاصـة اسـت دا  مواقـ  
 من قبل طلبة اجلامعات يف حمافظة كربالء املقدسة.التواصل االجتماع  

%، 46أشــارت نتــائ  الدراســة إىل اســت دا  جهــا  احلاســوب جــاء يف املرتبــة األوىل بنســبة  -ب 
 % يف املرتبة ال انية.72بينما جاء است دا  جها  املوابيل بنسبة 

وتواصاًل م  اآلخرين عرب وه ا يفسر لنا أن الطال  ال ي يست د  شبنة االنرتنت ينون أك ر متعة 
جها  احلاسوب، ألسباب عديد ، منها حس  ما نعتقد، وجود وقت فرا  للطال  مما يؤدي إىل التوجـ  
الســـت دا  جهـــا  احلاســـوب، ســـرعة تصـــفح املواقـــ  اإللنرتونيـــة واإلطـــالع عليهـــا، وجـــود شـــبنة انرتنـــت 

 ا مــــا يســــهل علــــ  الطالــــ  اســــت دا  )اتصــــاك( قويــــة يف شــــبنت  أو يف املواقــــ  االلنرتونيــــة اخلاصــــة، وهــــ
احلاسوب، بينما جاء است دا  جها  املوابيل ابملرتبة ال انيـة، يـرى الباحـ  أن سـب  ذلـك يعـود إىل عـد  
أســباب منهــا: عــد  تــوفر االتصــاك بشــبنة االنرتنــت بشــنل جيــد، قلــة الوقــت امل صــ  للتصــفح داخــل 

واعيـد احملاضـرات، عـد  تـوفر اخلصوصـية النافيـة يف شبنة االنرتنت داخل احلر  اجلامع  بسـب  االلتـ ا  مب
 عملية التصفح.

ــــة  -ج  أوضــــحت الدراســــة، أن شــــبنات التواصــــل االجتمــــاع  أصــــبحت تشــــنل ابلنســــبة لطلب
اجلامعات يف حمافظة كربالء املقدسة مصدرًا من مصـادر احلصـوك علـ  األخبـار واملعلومـات 

ة وخالك مـد   منيـة قصـري ، نـرى أمـا تنافس وسائل االتصاك التقليدية والصحافة االلنرتوني
أصــــبحت وســــيلة أعــــال  اجتمــــاع  جديــــد  تســــه  يف تنــــوين الــــرأي العــــا  لطلبــــة احملافظــــة 

 وبشنل كبري.
حــــى أصـــــبحت مصـــــدر ثقــــة للمشـــــرتكن يف مواقـــــ  التواصـــــل االجتمــــاع ، ويعـــــوك عليهـــــا يف متابعـــــة 

مل تلفـة الـي تشـهدها احملافظـة، مـن خـالك األحداث والقضاا اجلارية، واإلسها  يف الفعاليـات واألنشـطة ا
التواصل عرب مواق  التواصل االجتماع  وحتفي  الطلبة ابجتا  اختاذ القرارات جتـا  األحـداث الوطنيـة واحملليـة 
بشنل أوس ، وتشنيل رأي عا  جتا  تلك األحداث عرب التواصل بن املشرتكن عن طري  موق  )الفيس 

تحفي  الطلبة للتعبري عن آرائه  يف التظاهر أو االعتصا  أو تع يـ  الـروح بوك( وب لك شنل ذلك عاماًل ل
الوطنية أو اإلسها  يف بناء حمافظته  أو تشنيل منتدات خمتلفة أو مجعيات خريية تقد  العون واملساعد  
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للمحتاجن أو الدفاع عن الوطن ومقدسات  الدينية مـن خـالك التطـوع جلبهـات القتـاك ضـد تنظـي  داعـش 
 إلرهاي.ا

ولل صوصـــية الدينيـــة حملافظـــة كـــربالء املقدســـة، أصـــبح موقـــ  )الفـــيس بـــوك( عـــاماًل مســـاعًدا يف نشـــر 
التعالي  والتوجيهات الدينية الي يلقيها مساحة الشيخ عبد املهدي النربالئ  يف خطبة اجلمعة بنشرها فيما 

لـــي تشــهدها احملافظـــة املقدســـة، ابلصـــور بــن الطلبـــة املشـــرتكن يف املوقــ  أعـــال ، وأبـــر  األحــداث الدينيـــة ا
والفعاليات، واحلمالت اخلريية إلعانة النا حن والفقراء، ومحالت تنظيف شـوارع احملافظـة بعـد كـل مناسـبة 
دينية، وبـ لك أسـه  الطلبـة بشـنل مباشـر يف احليـا  اليوميـة بنـل صـورها، مـن خـالك التواصـل عـرب موقـ  

 الفيس بوك.
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 بس  هللا الرمحن الرحي 
 ع ي  املستجي :
 ع ي يت املستجيبة:

مي ل البح  العلم  واحداً من اه  اجملـاالت الـي تسـاعد األمـ  والشـعوب علـ  الرقـ  والتقـد ، وعليـ  
يرو  الباح  القيا  بدراسة تتعل  مبواق  التواصل األجتمـاع  الشـائعة ودورهـا يف نقـل االخبـار واالحـداث 

ا يف تشــنيل الـرأي العــا  لطلبــة اجلامعــات يف كـربالء لــ ا أرجــو ان تنـون اجابتــك معــرب  عــن ومـدى اتيتهــ
الصراحة والصدق الي تتس  هبا ش صيتك، علماً ان اجابتك م يطل  احد سوى الباحـ  ولـن يسـت د  
ة اال ألغراض البح  العلم ، والداع  ل كر األس ، كما بين  الباح  عل  ان  ليس هناك اجابة صـحيح

 واخرى خاطئة، ونرجو عد  ترك اي فقر  من غري اجابة.
 يرج  التأشري بعالمة)   ( اما  الفقرات الي تتطل  ذلك.

 وشنراً لتعاونن 
 الباح 
 د. نصيف جاس 

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                  ان    ذكر اجلنس
 ابلسنوات

 

التحصــــــــــــــــــــــــــــيل 
 الدراس 

 شهاد  عليا  بنلوريوس  اعدادية  ابتدائية 

 
 هل تستعمل مواق  التواصل االجتماع ؟ 

 اذا كانت اجابت بنع  استمر ابالجابة 
 

 اي موق  من املواق  االتية هو االك ر استعماال لك؟ ابمنانك اختيار اك ر من موق 
  Facebook 

Twitter 
YoyTube 
weChat 

WhatsApp 
Viber 

Tango 
Skybe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 تقضي  يومياً يف استعمالك لألنرتنيت؟ك  من الوقت 
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ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة اىل   نصف ساعة اىل ساعة
 ساعتن

اك ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن  
 ساعتن

 

 
 هل تستعمل النومبيوتر او جها املوابيل للتواصل عرب شبنات التواصل االجتماع 

  استعمل جها  املوابيل  استعمل النومبيوتر
 

 اك ر اتصااًل بعضه  ابلبعض االخر؟هل تعتقد ان مواق  التواصل األجتماع  جعلت الناس 
  اىل حد ما  احيا ً   نع 
 

 ك  من الوقت تقضي  يومياً يف التواصل م  االخرين عرب شبنات التواصل االجتماع ؟
ســــــــــــــــــــــــــــــــاعة اىل   نصف ساعة اىل ساعة

 ساعتن
اك ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن  

 ساعتن
 

 
 ماهو تقييمك ملواق  شبنات التواصل االجتماع  كوسيلة اتصاك؟

  ضعيفة  متوسطة  جيد 
 

 ما مدى ثقتك ابملعلومات الي حتصل عليها عن طري  شبنات التواصل االجتماع ؟
  اىل حدما  احيا ً   نع 
 

 هل تعتقد ان شبنات التواصل االجتماع  تعد مصدراً يعتمد علي  يف نقل االخبار واالحداث؟
  اىل حد ما  احيا   نع 
 

التواصـل االجتمـاع  اصـبحت حاجـة يوميـة ملحـة والمينـن  هل تواف  الـرأي القائـل ان شـبنات
 للفرد االستغناء عنها؟

  اىل حد ما  احيا ً   نع 
 

هـــل تـــرى ان شـــبنات التواصـــل االجتمـــاع  تعـــد مصـــدراً تتـــيح فرصـــة التعبـــري حبريـــة اتمـــة وبـــدون 
 رقابة؟
  اىل حدما  احيا ً   نع 

االجتماع  اك ر مصداقية بنقل االخبار من وسائل هل تواف  الرأي القائل ان شبنات التواصل 
 االعال  االخرى؟

  اىل حدما  احيا ً   نع 
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 هل تعتقد ان شبنات التواصل االجتماع  تليب ما أييت؟ ميننك اختيار اك ر من حقل.

 لالطالع عل  مايدور حولنا
 معاجلة احداث وقضاا اليعاجلها االعال .

 التسلي  والرتفي 
 اخبار االصدقاء واالقاربمعرفة 

 نشر ما نرغ  بنشر  دون اية رقابة
 التعر  عل  السل  والبضائ 

 املشاركة ابالحداث السياسية بدون رقابة
 اكتساب معلومات جديد 

 التعر  عل  اش اص جدد بنل حرية
 حرية التعبري عن الرأي بدون رقابة

 التنوع بتناوك خمتلف املواضي 
 

 ت كر هل لديك اية اراء اخرى؟
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