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ملخص

اصبحنا اليوم نواجه ســـيالً من المعلومات و اآلراء والصور والفيديوهات بفضل التقدم
فـــي تقنيـــة االتصـــال والنشـــر االلكترونـــي فضال عن انتشـــار مواقـــع التواصـــل االجتماعي التي
تتيـــح لألفـــراد ( المســـتخدمين ) اســـتخدامها واالشـــتراك فـــي قنواتها دون قيد أو شـــرط يحد من
حريتهـــم فـــي النشـــر  .اذ بفضل هذه المواقـــع ظهرت لنا مصطلحات حديثـــة منها االعالم البديل
الـــذي وظـــف االنترنـــت ومختلـــف تقنياتـــه فـــي خدمـــة اهدافه والتـــي مـــن ابرزها حريـــة التعبير
والنشـــر دون رقيـــب أو حســـيب  .و جـــاءت هـــذه الدراســـة لتهتـــم بظاهـــرة االعـــام الفيســـبوكي
التواصلـــي ( االعـــام البديـــل ) الـــى جانـــب منـــاخ الحريـــة الـــذي مكنته وســـاهمت في انتشـــاره
بيـــن االفـــراد وارتبـــاط الحريـــة ( حق التعبير والنشـــر ) الفرديـــة بالتنوع االجتماعي داخل نســـيج
المجتمعـــات العربية الســـيما المجتمـــع العراقي .
وقد اعتمدت الدراســـة على منهج المســـح لرصد واقع التدوين والنشـــر عبر الفيســـبوك
وخصائـــص المســـتخدمين ومدى تأثيـــره على البنية االجتماعيـــة و المعلوماتية لألفراد والمجتمع
 ،وذلـــك عبـــر اســـتطالع اراء عينـــة مـــن المســـتخدمين لموقع الفيســـبوك لمعرفة طبيعـــة التأثير
االيجابي و السلبي الستخدامهم مواقع التواصل االجتماعي على حرية التعبير عن حقوق االفراد
والجماعـــات واالقليـــات ومختلـــف فئـــات المجتمع  .وهل أســـهمت هذه المواقع فـــي تحقيق ثقافة
احترام المواطنة وقيمها عند األفراد ضمن مجتمع ال ينام ( مجتمع مواقع التواصل االجتماعي ) .
كلمـــات مفتاحيـــة  :شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي  ،الفيســـبوك  ،التنوع االجتماعـــي  ،الحقوق
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Social Media Networks and Freedom of Expression of Individual Rights
and Social Diversity
Facebook is a Sample
Lecturer: Zina Saad Nushi, Ph.D.and Beiraq Jumm al-Rubei
University of Baghdad/ College of Media

We are, today, facing a torrent of information, ideas, images
and videos due to advances of communication technology and electronic
publishing. In addition to the proliferation of social networking sites that
allow individuals to use them and participate in their channels without any
restrictions limiting their freedom in publishing. Due to these sites many
terms have emerged like alternative media which use internet and its various
techniques to serve its objectives notably the freedom of expression without
restrictions. This research studies the phenomenon of interactive media i.e.
alternative media through Facebook along with the freedom that makes it
spreading in the society and the relation of individual freedom with social
diversity within the fabric of Arab societies particularly Iraqi society.
This study relies on survey method to monitor codifiable reality across
Facebook, the characteristics of its users and its impact on the social structure
and informatics for individuals and society. This can be done through asking
the users of Facebook site to understand the nature of the positive and
negative impact of their use of social networking sites; whether these sites
have contributed towards achieving the culture of citizenship respect and
its value for the individuals within the community that can›t sleep i.e. the
community of social networking sites.
Key words: social networking sites, Facebook, social diversity, rights.
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المقدمة

نشـــهد اليـــوم عالمـــاً مفتوح اآلفـــق مصحوباً بتطـــور تقني اصبحـــت فيه المعلومـــة متداولة
بيـــن األفـــراد دون ان يحدهـــا شـــيء أو يقـــف بوجههـــا مانـــع  ،و خاصة بعد انتشـــار اســـتخدام
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي التـــي بـــات معها ال حـــدود للتعبيـــر الحـــر وانما هناك مســـؤولية
ذاتيـــة  ،أي تكـــون الحدود ذاتية نابعة من ضمير المســـتخدم ومقدار وعيه وحرصه على نســـيج
ابـــط ومتكامـــل  ،مـــع هذا هنـــاك الكثير من يثيـــر النزعات المتطرفـــة والعنصرية عبر
مجتمـــع متر ٍ
ٍ
صفحـــات التواصـــل االجتماعـــي .ممـــا دفع بالجمعية العامـــة لألمم المتحدة ان تصيـــغ ق ار اًر يمنع
االســـاءة الـــى االديـــان بتاريـــخ  2009/4/11واكـــد هذا القرار على منع االســـاءة الـــى االديان
بكافـــة الوســـائل حتـــى بالوســـائل االلكترونية ( شـــبكات التواصل االجتماعي)  ،وهذا يشـــير الى
مقـــدار الخطر الـــذي نواجهه عبر شـــبكات التواصـــل االجتماعي.
ونســـتبين مـــن هـــذا البحـــث مـــدى اســـهام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي بتمكيـــن االفـــراد
(المســـتخدمين) مـــن انشـــاء منصـــات اعالم بديل عبـــر صفحات التواصـــل االجتماعي  ،اذ صار
بإمـــكان الفـــرد ان يتفاعـــل مع مختلـــف النصوص واالفـــكار والتجارب المعروضـــة امامه  ،وهذه
الصفة ( التفاعلية التواصلية) التي امتلكها المستخدمون لشبكات التواصل االجتماعي ادت الى
حدوث تغييرات على المســـتوى النفســـي والذهني والثقافي واالجتماعي واالخالقي ...الخ وكذلك
علـــى مســـتوى ذاتيـــة الفرد نفســـه وكيفيـــة تعامله مع االخريـــن  ،ويتضح هذا مـــن نتائج البحث
المتعلقـــة برؤيـــة األفـــراد لموضوعـــات االقليات والتعدديـــة والتنوع االجتماعي فـــي مجتمعاتهم .
منهجية البحث

أوال  :أهمية البحث
ً

أن انبثـــاق الوســـائط االتصاليـــة الجديـــدة واســـتخدامها من قبـــل المؤسســـات واالفراد على
جـــو اتصالـــي تواصلـــي  ،اذ ان التواصـــل عبـــر شـــبكات التواصل
حـــداً ســـواء أســـهم فـــي خلـــق ٍ
االجتماعي أســـهم في مشـــاركة االفراد على مختلف اجناســـهم واشـــكالهم ومعتقداتهم وطوائفهم
اآلراء واالفكار و أســـهم في انتشـــار ثقافات متنوعة بتنوع االفراد المســـتخدمين  ،ومن االهمية
هـــذا الموضـــوع علينـــا معرفة مـــدى احترام االفـــراد المحتفلين لحقـــوق وحريـــات االخرين ومقدار
احتـــرام التنـــوع االجتماعـــي في المجتمـــع وفي صفحـــات مواقع التواصـــل االجتماعي .
ً
ثانيا  :مشكلة البحث

تظهـــر لنـــا شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي ظاهـــرة الحريـــة المفرطة فـــي التعبير عـــن الرأي
والنشـــر فهـــل االفـــراد المســـتخدمون يراعون االخريـــن في حرياتهـــم وهل يدركون مقـــدار اهمية
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احترام التنوع االجتماعي والثقافي والديني لالفراد المشـــاركين في الشـــبكات االجتماعية وســـوف
نوضـــح مشـــكلة البحث عبر عدة تســـاؤالت :

1 .1هل لشبكات التواصل االجتماعي دور في احترام الحريات والحقوق ؟

2 .2المجتمع االفتراضي الذي ال ينام هل يحترم حق التنوع االجتماعي ؟
3 .3ما طبيعة الحريات والحقوق التي افرزتها شبكات التواصل االجتماعي ؟

4 .4أســـهمت شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــي تحـــوالت اجتماعيـــة وايجـــاد انمـــاط جديدة في
الحيـــاة االجتماعيـــة المتنوعة ؟
5 .5هـــل أســـهمت شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــي تحقيق نقـــد تنموي ســـليم وبنـــاء ؟ ( هل
غيـــرت فـــي الفكـــر والعقـــول والنفوس ؟ )

ً
ثالثا  :هدف البحث

نحـــاول فـــي بحثنـــا هـــذا معرفـــة دور المجتمعـــات االفتراضيـــة التـــي ال تنـــام فـــي احتـــرام
الحريـــات والحقـــوق ومقـــدار تفهمهـــا للتنـــوع االجتماعـــي بالنســـبة لمســـتخدميها .
ً
رابعا :منهج البحث

يعـــد هـــذا البحث مـــن البحوث الوصفية اذ يقوم على وصف الحقائـــق باتباع المنهج العلمي
وعـــرض الظاهـــرة او الموضـــوع المعنـــي بالبحـــث بأســـلوب موضوعـــي دقيـــق  ،ويعتمـــد البحث
علـــى المنهـــج المســـحي باعتبـــاره من انســـب المناهج المســـتخدمة فـــي الدراســـات االعالمية .
ً
خامسا :مجتمع وعينة البحث

يتمثـــل مجتمـــع البحث بمســـتخدمي شـــبكات التواصـــل االجتماعي  ،وحددت عينـــة من هذا
المجتمع بمقدار (  ) 140فرداً ( مســـتخدماً ) كدراســـة اســـتطالعية  ،معتمدين أســـلوب العينة
المتاحـــة المتوافـــرة فـــي اطار نوع العينات غيـــر االحتمالية *
ً
سادسا :أساليب و ادوات جمع بيانات البحث

لغـــرض الوصـــول الـــى الحقائق التـــي يهدف البحث الـــى معرفتها  ،صممت اســـتمارة تضم
عـــدة محـــاور وقـــد وظفت اداة االســـتبانة لجمع البيانـــات والمعلومات عـــن موضوع البحث .
ً
سابعا :التعريف بالمصطلحات

∗ شـــبكات التواصل االجتماعي  :يقصد بها المســـاحة االفتراضية التي شكلت مجتمعات متعددة
الخصائـــص والمفاهيـــم واالعـــراق والطوائـــف  ،و وفرت مناخـــاً من الحرية للتعبيـــر والنقاش بين
افرادهـــا وهـــي الســـوق الحـــرة التي تتـــداول بها األفـــكار واآلراء بين االفراد المشـــتركين بضمنها
جملة الباحث اإلعالمي
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دون حـــدود وموانـــع قانونية او جغرافية .
∗ حريـــة التعبيـــر  :يـــراد بها المقـــدرة على القول أو التصريح بكل ما يـــدور في فكر وذهن الفرد
ويرغـــب بإيصالـــه الـــى اآلخرين عبر اســـتخدام أي وســـيلة اتصالية متاحه له ويرغـــب بها وبأي
شـــكل تعبيـــري دون وجـــود مانع او عائق يمنعـــه من ايصال آرائه وافـــكاره ومعتقداته ......،الخ
∗ الحقـــوق الفرديـــة  :يقصـــد بهـــا حـــق الفـــرد فـــي احتـــرام خصوصيتـــه مـــن االفـــراد االخريـــن
والمؤسســـات  ،ولديـــه الحـــق فـــي التعبيـــر عن رأيه في نشـــر افكاره كيفما يشـــاء دون تدخل من
طـــرف آخـــر حـــول اي مشـــكلة أو موضـــوع يرغب فـــي طرحه ومناقشـــته .
∗ التنـــوع االجتماعـــي  :يشـــير مصطلح التنوع االجتماعي الى االختـــاف القائم بين المجتمعات
المتعـــددة و بيـــن االفـــراد داخـــل المجتمـــع الواحـــد مـــن حيث االنمـــاط الحياتيـــة الســـائدة وتعدد
الهويـــات المكونـــة للمجتمـــع والمعتقدات والطوائـــف  ...الخ .
شبكات التواصل االجتماعي و التعددية

أوال  ...شبكات التواصل االجتماعي األهمية واالنواع .
ً

شبكات التواصل االجتماعي هي شبكات تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت وفي
أي مـــكان مـــن العالـــم ،وظهورها غير في مفهوم التواصل والتقارب بيـــن االفراد في المجتمع الواحد
وبين المجتمعات المتعددة والمتنوعة كونها تعزز العالقات فيما بينهم ،وتعددت وظائفها في اآلونة
األخيرة من مجرد وظيفة اجتماعية الى وســـيلة للتعبير والتعدد والتنوع في االراء والمواقف  ،ومن
أبرز شبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك ،تويتر،و يوتيوب ،وجوجل بلص ،ولينكد إن..الخ) ومن
أهمها موقع الفيسبوك الذي هو محور بحثنا نظ اًر التساع استخدامه من قبل االفراد في المجتمع .

وعملية التواصل االجتماعي تعني تظافر االشـــخاص وتفاعلهم ،ويتضمن على المســـتوى
الفـــردي عـــدداً مـــن العالقـــات التـــي تربط االفـــراد باآلخريـــن في الدائـــرة االجتماعية للفـــرد وحتى
المجتمعـــات االخرى(. )1

وصنـــف الباحثـــون في مجال االعالم االجتماعي شـــبكات التواصل االجتماعي الى ســـتة
اشكال منها (: )2

 .1وسائل التواصل االجتماعي مثل  :الفيسبوك ولينكدان وغوغل بالس ...
 .2مواقع المفضالت Dilicious ,Stamble upon
 .3االخبار االجتماعي مثل ()Reddit , Digg
 .4المشاركة االعالمية مثل you tube , flicker , pinterest :
جملة الباحث اإلعالمي
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 .5التدوين متناهي الصغر مثل Twitter
 .6المدونات والمنتديات  :تســـمح للمشـــاركين وضع آرائهم وفتح باب التعليق على الموضوعات
معينة مثل . world press
وتتضـــح أهميـــة شـــبكات التواصـــل االجتماعي عبر وجود عدة مقاســـات رئيســـة في هذا
المجـــال منهـــا الدراســـات المتعلقـــة بقيـــاس اشـــكال وابعـــاد التغييـــر االجتماعـــي في ظـــل مواقع
التواصـــل االجتماعـــي  ،ودراســـة ما يتعلـــق بالمجتمعـــات االفتراضية والوجـــود االجتماعي وفكرة
القيمـــة االجتماعيـــة  ،وعمليـــات التعبيـــر عـــن الـــذات عبر االنترنـــت فضالً عن دراســـات تتعلق
بقيـــاس أو معرفـــة الصـــورة الذهنيـــة للجماعـــات الدينيـــة والعرقيـــة والمذهبيـــة علـــى االنترنـــت
والتأثيـــرات غيـــر االخالقيـــة المرتبطة بالتعـــرض لمضامين معينة باإلضافة الـــى االبعاد القانونية
واالخالقيـــة للممارســـات االتصاليـــة عبر الشـــبكة (. )3
وتعـــدد مميـــزات شـــبكات التواصل االجتماعي التي تعطيه التفوق على غيرها من وســـائل
االتصـــال االخـــرى مـــن حيـــث القـــدرات االتصالية المتعـــددة والتفاعليـــة وســـرعة التواصل ودمج
وســـائط ووســـائل متعددة مـــن المميزات األخـــرى ومن ابرز هـــذه المميزات )4( :

 .1سهولة البناء واالستخدام .
 .2قدرات اتصالية متعددة .
 .3بناء وتكوين صداقات متعددة.
 .4اآلنية في نقل الحدث والمعلومة .
 .5تقديم خالصة االخبار واالحداث
 .6شمولية االستخدام .
 .7دمج وسائل ووسائط متعددة .

 .8حرية التعبير و النشر بمختلف االشكال .
ً
ثانيا  ...شبكات التواصل االجتماعي والتنوع االجتماعي

أدت الطبيعـــة التفاعليـــة لشـــبكة االنترنـــت وخاصـــة طبيعـــة المجتمعـــات االفتراضيـــات
إلحـــداث تغيـــرات فـــي العالقـــة بيـــن االفـــراد  ،بالدرجـــة االولـــى مـــن خـــال إزالـــة الحـــدود بيـــن
المعلومـــات والجمهـــور  ،والتخلـــص مـــن السياســـات والنمـــاذج التقليديـــة فـــي الســـيطرة علـــى
المعلومـــات والوســـائل االتصاليـــة ( االعالميـــة ) فقـــد مكنـــت التفاعلية الجمهور من المشـــاركة
فـــي خلـــق االفـــكار والـــرؤى ومجتمعـــات متعـــددة ومتنوعة مـــع قدرته علـــى التعديـــل أو التغيير
جملة الباحث اإلعالمي
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 ،أذ أعطـــى االنترنـــت الســـلطة للجمهـــور فـــي تشـــكيل مجتمعاتـــه االفتراضيـــة التي يريد ونشـــر
المعلومـــات التـــي يرغـــب (. )5
ويشـــير مصطلح المجتمعات االفتراضية الى مســـاحات على شـــبكة االنترنت حيث يمكن
ان يلتقـــي ويتحـــاور االفـــراد اللذيـــن تربطهم اهتمامات مشـــتركة  ،وهي المســـاحات التي اتاحتها
شـــبكات التواصـــل من خالل الخيارات المتعددة لتصميـــم المجموعات والصفحات المهتمة بقضية
او موضـــوع او حـــدث مـــا  ،ويتواصـــل مـــن خاللها المســـتخدمون حول تلـــك الموضوعات بغض
النظـــر عمـــا اذا كانت تربطهم عالقـــات حقيقية أم ال (. )6
أثار جوهرية تؤثر في اساليب الحياة االجتماعية
ولشبكات التواصل االجتماعي اهمية كبيرة و ٌ
(المجتمعيـــة) وعلـــى طرق تكوين الذات وطرق تكوين السياســـة داخل المجتمعات المعاصرة ()7
وتســـهم شـــبكات التواصل االجتماعي بمختلف اشـــكالها في ابراز أو توفير ثالث عمليات
هـــي التكامـــل أو االندمـــاج و التنـــوع والتدويل لقضايـــا و موضوعات ما  ،فمـــاذا تريد الجماعات
المتنوعـــة من اســـتخدامها الشـــبكات ؟ هل تريد االعتـــراف بخصوصيتهـــا وخصائصها باإلضافة
الـــى فهمهـــا واالعتـــراف بهـــا ؟ هـــل تريـــد معالجـــة تمثيلها واالســـاءات التـــي تتعـــرض لها عبر
صفحات التواصـــل االجتماعي ؟ .
وقـــد ادت شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي الى خلق عالم افتراضي أســـهم في حدوث نوع
مـــن الديمقراطيـــة ( الحريـــة ) فـــي التشـــاور وابـــداء الـــرأي عبر عدة اليـــات من بينها الدردشـــة
وتعليقات القراء ومنشـــوراتهم التي تتيح للمســـتخدمين االندماج في قضايا وموضوعات متنوعة
للتعبيـــر عـــن آرائهـــم والتعرف علـــى اراء االخرين والدخول في نقاشـــات معهم .
فالبنـــاء الـــذي تقدمـــه شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي غيـــر المباشـــر بين جمـــوع االفراد
وادراك القواســـم المشـــتركة بينهـــم  ،تســـعى مـــن خاللـــه الـــى خلق تغييـــر في قضية مـــا  ،وهي
ال تشـــترط المعرفـــة المســـبقة بيـــن المســـتخدمين من اجل التواصـــل والمتابعة  ،كما تســـاعد في
التشـــبيك بيـــن ذوي االهتمامـــات المشـــتركة وهـــو مـــا يعـــرف في مجمله شـــبكة مـــن االتصاالت
الفوريـــة التي تســـاعد األفـــراد في التواصل وبنـــاء مجتمعاتهم االفتراضية المتنوعـــة حتى وان لم
يجمعهـــم مـــكان واحد (. )8
وبذلـــك اوجـــدت العوالـــم االفتراضيـــة جماعـــات ذات تنـــوع اجتماعـــي وثقافـــي ممـــا يعنـــي
وجـــود جماعـــات ذات خصائـــص ثقافيـــة واجتماعية وعقائدية ..الخ تشـــترك في بعض القواســـم
المشـــتركة الخاصـــة والعامـــة من حيث االصل والتاريخ والتقاليـــد والمعتقدات ...الخ اي ان هناك
تنوعـــاً طائفيـــاً واجتماعيـــاً تتقبلـــه المجتمعـــات االفتراضية بشـــكل اكبـــر من المجتمـــع الواقعي ،
وهذا يشـــير الى الدور المحوري الذي تؤديه الشـــبكات في تســـهيل تشـــكيل جماعات ومجتمعات
جملة الباحث اإلعالمي
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ودمجها بشـــكل ال تســـتطيع فعلـــه في المجتمـــع الواقعي (. )9

فشـــبكات التواصـــل االجتماعي أشـــبه بســـوق كبيـــر يعرض فيها المســـتخدمون آراءهم
وافكارهـــم ويدعـــون اآلخـــرون للمشـــاركة فيهـــا  ،وكلما كانت الســـوق أكبر ( عدد المســـتخدمين
الفاعليـــن اكبـــر ) كانـــت احتمـــاالت التواصـــل والمشـــاركة أعلـــى  ،وكان الجمهور اكثر اتســـاعاً
وتنوعـــاً  ،واكثـــر انجذابـــاً لألفـــكار المعروضـــة في الســـوق الجديدة متأثـــ اًر بحالة التنـــوع والتعدد
التـــي تجعـــل االفراد أكثر ميالً للمشـــاركة فـــي الفعاليات المؤيدة لوجهات نظرهـــم  ،واحياناً تكون
فعاليتهـــم جدليـــه مع الـــرؤى التي تختلف ووجهـــات نظرهم .
أذ قدمـــت صفحـــات التواصل االجتماعي مجموعة متكاملة من االدوات الجديدة التي تتمحور
معه  .وبذلك
حـــول قـــدرة المســـتخدم على اضافة محتوى يســـتطيع كل روادها تصفحـــه والتفاعل ُ
أوجـــدت عالمـــاً يتمتع فيه االفـــراد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من القيـــود المجتمعية وغيرها ،
وتؤدي الشبكات دو اًر اجتماعياً مهماً وحيوياً في المشاركة في اآلراء واالفكار والمعتقدات داخل
المجتمع فهي المجتمعات الساهرة التي ال تنام واللسان الناطق بحقوق االفراد المستخدمين .
فاســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي أســـهم فـــي انتـــاج منظومة مـــن القيـــم والمعايير
االخالقيـــة التـــي توجـــه المســـتخدمين لخدمة المجتمع واحتـــرام مختلف طوائفه واحتـــرام المعايير
االخالقيـــة فضـــاً عـــن انتـــاج منظومة اخرى مـــن القيم المتناقضـــة لألولى بكافـــة جوانبها كونه
الفضاء ( شـــبكات التواصل االجتماعي) المفتوح الذي يســـمح للجميع بفعل وقول ما يشـــاؤون .
هنـــا يقـــع علـــى عاتق المســـتخدمين االلتزام بالمبادئ واالخـــاق النابعة من ذاتهم لكي
يحترمون حقوق اآلخرين في التعبير عن معتقداتهم وآرائهم وافكارهم  .حيث اشار اعالن المبادئ
االساسية التي اصدرته اليونسكو عام  1978انه ال بد من احترام تنوع الثقافات التي تشكل تراثا
عاما للبشرية وانه ال بد ان يتم التبادل الثنائي والمتعدد االطراف للمعلومات بين كل االطراف (. )10
( تحليل البيانات وتفسير النتائج )

جدول ( )1يبين توزيع افراد العينة حســـب النوع
النوع

التكرار

النسبة

المرتبة

ذكر

87

%62,1

االولى

انثى

53

%37,9

الثانية

المجموع

140

%100

جـــدول رقـــم ( )1يوضـــح تقســـيم نـــوع المبحوثيـــن الـــى ذكـــور وانـــاث ،اذ بلـــغ
عـــدد الذكـــور ( )87ذكـــ اًر وبنســـبة ( )%62,1امـــا عـــدد االنـــاث فقـــد بلـــغ ( )53انثـــى
جملة الباحث اإلعالمي
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وبنســـبة ( ،)%37,9وهـــذا يشـــير الـــى ان مســـتخدمي مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي
اغلبهـــم مـــن الذكـــور وقـــد يعـــود ذلـــك الـــى الطبيعـــة االجتماعيـــة للمجتمـــع .
جدول ( )2يبين مســـتوى التحصيل الدراســـي للمبحوثين
التحصيل الدراسي

التكرار

النسبة

المرتبة

دراسة جامعية

93

%66,4

االولى

دراسة عليا
دراسة اولية
المجموع

37
10
140

%26,4
%7,1
%100

الثانية
الثالثة

يشـــير الجـــدول اعـــاه الـــى التحصيل الدراســـي للمبحوثين :وبحســـب المســـتوى التعليمي
جـــاء مســـتوى الدراســـة الجامعيـــة بالمرتبـــة االولـــى بــــ ( )93تكـــرار وبنســـبة ( ،)%66,4يليـــه
بالمرتبـــة الثانيـــة دراســـات عليـــا بــــ ( )37تكـــرار وبنســـبة ( ،)%26,4امـــا فـــي المرتبـــة الثالثة
فقـــد حلـــت دراســـة اولية بـ ( )10تكـــ اررات وبنســـبة ( ،)%7,1ويدل هذا على اهتمـــام المتعلمين
بالتواصـــل عبـــر مواقع التواصل االجتماعي  ،ال ســـيما ان اســـتخدام مواقـــع التواصل االجتماعي
واالجهـــزة الذكيـــة تتطلـــب من الشـــخص ان يكـــون على درايـــة بكيفية اســـتخدامها .
جدول رقم ( )3يبن توزيع المبحوثين بحســـب العمر
المرحلة العمرية
30 - 21
40 – 31
 51فأكثر
20 – 17
50 - 41
المجموع

التكرار
93
25
8
7
7
140

النسبة
%66.4
%17.9
%5.7
%5
%5
%100

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

يبيـــن الجـــدول رقم ( )3التوزيـــع العمري للمبحوثين أذ حصلت الفئة العمرية من ()30-21
ســـنة علـــى المرتبة االولى بنســـبة بلغـــت ( ،)%66,4في حيـــن نالت الفئـــة العمرية من (-31
 )40ســـنة المرتبة الثانية بنســـبة ( ،)%17,9اما الفئة العمرية من ( 51فأكثر) ســـنة حصلت
علـــى المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة ( ، )%5.7و قد جاءت الفئة العمريـــة من (  ) 20 – 17و الفئة
العمرية من ( )50 -41سنة وبنسبة ( ، )%5و شغلت المرتبة الرابعة واالخيرة .نستشف من
ذلك ان المرحلة العمرية الشـــبابية هي الفئة االكثر اســـتخداماً لمواقع التواصل االجتماعي وهذا
جاء متناغماً مع دراســـات عربية واجنبية تشـــير الى ان فئة الشـــباب هم االكثر اســـتخداماً لهذه
المواقـــع علـــى اعتبـــار ان هذه المرحلة مولعة بمعرفة كل شـــيء جديد يتم تنزيله على صفحات
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي  ،وكونهـــم مـــن ابنـــاء الجيـــل الرقمي المتابـــع لكل تقنيـــة جديدة .
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 38
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جدول ( )4يوضح عدد المواقع التي يشـــترك فيها المبحوثين
عدد المواقع
اربعة مواقع فأكثر
ثالثة مواقع
موقعين اثنين
موقع واحد
المجموع

التكرار
67
33
29
11
140

النسبة
%47,9
%23,6
%20,7
%7,9
%100

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

يشـــرح لنـــا الجـــدول اعـــاه مـــع الرســـم البيانـــي المرافـــق لـــه عـــدد المواقـــع التـــي يشـــترك فيهـــا
المبحوثـــون حيـــث شـــغلت فقرة اربعة مواقـــع فأكثر المرتبة االولـــى بـ ( )67تك ار اًر وبنســـبة (،)%47,9
بينمـــا نالـــت ثالثـــة مواقـــع المرتبـــة الثانيـــة بــــ ( )33تكـــرار وبنســـبة ( ،)%23,6امـــا موقعـــان فأكثـــر
فقـــد حلـــت بالمرتبـــة الثالثـــة بــــ ( )29تكـــرار وبنســـبة ( ،)%20,7وجـــاء موقع واحـــد بالمرتبـــة الرابعة
بــــ ( )11تكـــرار وبنســـبة ( ،)%7,9يتضـــح لنـــا ممـــا تقدم مـــدى اهتمـــام المبحوثين بمواقـــع التواصل
االجتماعـــي ويشـــير أيضـــا إلـــى مقـــدار أهميـــة هـــذه المواقع فـــي التواصل ما بيـــن االفـــراد  ،فضالً عن
معرفـــة األخبـــار العامـــة و أحداث الســـاعة  ،وكذلـــك متابعة بعـــض األخبار التي تتعلق بالشـــخصيات
الدينيـــة والسياســـية ومتابعـــة الطرائـــف والصـــور الغريبـــة التـــي تنشـــر على صفحـــات مواقـــع التواصل
االجتماعـــي مـــع االشـــتراك بعـــدد مـــن الصفحـــات والكروبـــات ذات التوجهـــات المتنوعـــة للتعبيـــر عـــن
االفـــكار واالتجاهـــات الخاصـــة بهـــم او للتعـــرف علـــى أفـــكار ومعتقـــدات التـــي يعتنقهـــا االخـــرون .

جدول ( )5يوضح االســـم الذي يســـتخدمه المبحوثون في مواقع التواصل االجتماعي
االسم المستخدم
االسم الحقيقي
االسم المستعار
المجموع

التكرار
117
23
140

النسبة
%83,6
%16,4
%100

المرتبة
االولى
الثانية

يبين الجدول ( ) 5الى االسم الذي يستخدمه المبحوثون في مواقع التواصل االجتماعي حيث حل االسم
الحقيقي بالمرتبة االولى بـ ( )117تكرار وبنسبة ( ،)%83,6في حين نال االسم المستعار المرتبة الثانية
بـ ( )23تكرار وبنسبة ( ،)%16,4هذا يعني ان نسبة ليست بالقليل ال تحبذ اإلفصاح عن اسمها الحقيقي ،
أو ان عددا منهم يحب ان يمنح نفسه القاباً معينة يتصف بها امام اصدقاء مواقع التواصل االجتماعي.

جـــدول ( )6يوضح اســـتخدام المبحوثون لصورهم الحقيقية فـــي صفحات التواصل االجتماعي
تستخدم صورتك
نعم
كال
المجموع

التكرار
90
50
140

النسبة
%64,3
%35,7
%100

المرتبة
االولى
الثانية

يوضـــح لنـــا الجـــدول ( )6اســـتخدام المبحوثين لصورهم الحقيقيـــة في صفحات التواصـــل االجتماعي أذ
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 38
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بلـــغ عـــدد المبحوثيـــن الذيـــن يســـتخدمون صورهم الحقيقـــة ( )90مبحوثـــا وبنســـبة ( ،)%64,3وبذلك
احتلـــوا المرتبـــة االولـــى ضمـــن العينـــة المشـــاركة فـــي البحـــث ،بينمـــا بلـــغ عـــدد المبحوثيـــن الذيـــن ال
يســـتخدمون صورهـــم الحقيقيـــة ( )50مبحوثـــا وبنســـبة ( )%35,7وبذلك شـــغلوا المرتبـــة الثانية ضمن
عينة البحث ،يتضح لنا مما ســـبق ان األمر يعود لعدة اســـباب منها ان بعض االناث ال يرغبن بنشـــر
صورهـــن  ،والســـبب االخـــر يعـــود الى ان بعضاً يحب ان ينشـــر صور لشـــخصيات معجبـــاً بها  ،وبعض
حـــدث ما .
ينشـــر الصـــور بديـــاً لصورتـــه الشـــخصية يحاكي بهـــا موقفاً معينـــاً او شـــعو اًر معيناً اتجاه
ٍ

جدول ( )7يوضح المدة الزمنية التي بدأ المبحوثون فيها استخدام شبكات التواصل االجتماعي
مدة االستخدام
خمسة اعوام فأكثر
عامين واقل من خمسة اعوام
من عام واقل من عامين
اقل من عام
المجموع

النسبة
%52,1
%40,7
%6,4
%0,7
%100

التكرار
73
57
9
1
140

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

يبيـــن الجـــدول أعاله مع الرســـم البيانـــي المرافق له المدة الزمنية التـــي بدأ المبحوثون فيها
اســـتخدام مواقع التواصل االجتماعي حيث جاءت خمســـة اعوام فأكثر بالمرتبة االولى بـ ()73
تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%52,1بينمـــا حلـــت بالمرتبة الثانية عامين واقل من خمســـة اعوام بـ ()57
تكـــرار وبنســـبة ( ،)%40,7امـــا مـــن عام واقل مـــن عامين شـــغلت المرتبة الثالثة بــــ ( )9تكرار
وبنســـبة ( ،)%6,4بينما حصلت اقل من عام على المرتبة الرابعة واالخيرة بـ ( )1تكرار وبنســـبة
( ،)%0,7يتضح مما تقدم معرفة المستخدمين لهذه المواقع والتعامل معها لم يكن حديثاً نسبياً
وهـــذا يشـــير الـــى مدى وعي المبحوثين بأهميـــة المواقع التواصل االجتماعـــي ،ونظ اًر الى المدة
الزمنيـــة التـــي دخلـــت فيها هذه المواقع الى حيز االســـتخدام بالنســـبة الى ابنـــاء الجيل الرقمي.
جدول ( )8يوضح نوع الوسائل المستخدمة من المبحوثين للدخول الى مواقع التواصل االجتماعي *
الوسائل المستخدمة
الهاتف المحمول
الحاسوب المحمول”الالبتوب”
االجهزة اللوحية
الحاسوب المكتبي

التكرار
130
66
13
10

النسبة
%92,9
%47,1
%9,3
%7,1

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

يوضـــح الجدول اعاله نوع الوســـائل المســـتخدمة من المبحوثين للدخـــول الى مواقع التواصل
االجتماعـــي أذ نـــال الهاتـــف المحمول المرتبة االولـــى بـ ( )130تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%92,9في
حين شـــغل الحاســـوب المحمل «الالبتوب» المرتبة الثانية بـ ( )66تك ار اًر وبنسبة ( ،)%47,1اما
االجهزة اللوحية حصلت على المرتبة الثالثة بـ ( )13تك ار اًر وبنسبة ( ،)%9,3وفي المرتبة الرابعة
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 38
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واالخيـــرة حل الحاســـوب المكتبي بـ ( )10تكرار وبنســـبة ( ،)%7,1وهـــذا نتيجة طبيعية اذ باتت
معظـــم مواقـــع التواصل االجتماعي ومختلف البرامج التحريرية النصي والصوري والصوتية تنشـــأ
تطبيقات تســـتخدم عبر الهواتف الذكية ( المحمول) فبات معظم المســـتخدمين يفضل الولوج الى
شبكة االنترنت عبر الهاتف الشخصي المحمول للسهول والسرعة التي تمتاز بها هذه الهواتف .
جدول ( )9يوضح الزمن الذي يقضيه المبحوثون في استخدامهم لصفحات التواصل االجتماعي
زمن التصفح
من ساعة الى ساعتين
اكثر من اربع ساعات
ثالث ساعات

التكرار
52
47
23

النسبة
%37,1
%33,6
%16,4

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة

اقل من ساعة

18

%12,9

الرابعة

المجموع

140

%100

يبيـــن الجـــدول ( )9الزمـــن الـــذي يقضيـــه المبحوثـــون فـــي اســـتخدامهم لصفحـــات التواصل
االجتماعـــي أذ جـــاءت المـــدة الزمنيـــة من ســـاعة الى ســـاعتين علـــى المرتبة االولـــى بـ ()52
تكرار وبنســـبة ( ،)%37,1اما اكثر من اربع ســـاعات فقد شـــغلت المرتبة الثانية بـ ( )47تك ار اًر
وبنســـبة ( ،)%33,6وقـــد حلـــت بالمرتبة الثالثة بـ ( )23تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%16,4اما اقل من
ســـاعة فقـــد شـــغلت المرتبـــة الرابعة بــــ ( )18تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%12,9ويتبين مما ســـبق ان
اغلـــب المبحوثيـــن يقضون معظـــم وقتهم على صفحات مواقع التواصـــل االجتماعي وليس طوال
اليـــوم الرتبـــاط الكثيـــر منهـــم بأعمال أو ان بعضهم مـــن الطلبة .
جدول رقم ( )10يوضح االوقات المفضلة لدى المبحوثين للتصفح واســـتخدام شـــبكات
التواصل االجتماعي
الوقت المفضل
في اي وقت
في المساء
في وقت متاخر من الليل
فترة الظهيرة
في الصباح
المجموع

التكرار
80
39
16
3
2
140

النسبة
%57,1
%27,9
%11,4
%2,1
%1,4
%100

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

يوضـــح الجـــدول رقـــم ( )10االوقـــات المفضلـــة لدى المبحوثين للتصفح واســـتخدام شـــبكات
التواصـــل االجتماعـــي حصـــل في وقت المرتبة االولى بـ ( )80تك ار اًر وبنســـبة ( )%57,1وســـبب
ذلـــك يعـــود الـــى نتيجـــة اســـتخدام الهاتـــف المحمـــول فـــي الولوج الـــى هـــذه المواقع مـــع توافر
االنترنـــت عبر خطوط الهاتف بشـــكل بســـيط وســـريع مما شـــجع المســـتخدمين الدخـــول في اي
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 38
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وقـــت لتصفـــح صفحـــات التواصـــل االجتماعـــي  ،امـــا في المســـاء فقد حلـــت بالمرتبـــة الثانية بـ
( )39تكـــ ار اًر وبنســـبة ( )%27,9وذلـــك لتفـــرغ معظم المســـتخدمين في هذا الوقـــت  ،بينما نالت
فـــي وقـــت متأخـــر من الليل المرتبة الثالثـــة بـ ( )16تكرار وبنســـبة ( ،)%11,4كما حصلت فترة
الظهيـــرة علـــى المرتبة الرابعة بـ ( )3تكرار وبنســـبة ( ،)%2,1اما في المرتبة الخامســـة واالخير
فقـــد حلت في الصباح بــــتكرارين وبنســـبة (.)%1,4
جدول ( )11يوضح شـــبكات التواصل االجتماعي التي يســـتخدمها المبحوثون
شبكات التواصل االجتماعي التي يستخدمها المبحوثون

التكرار

النسبة

المرتبة

الفيسبوك

135

%96,4

االولى

يوتيوب

98

%70

الثانية

تويتر

61

%43,6

الثالثة

انستغرام

59

%42,1

الرابعة

اخرى

49

%35

الخامسة

غوغل بالس

30

%21,4

السادسة

يشـــير الجدول ( )11الى شـــبكات التواصل االجتماعي التي يســـتخدمها المبحوثون وقد جاء الفيس
بـــوك المرتبـــة االولـــى بــــ ( )135تكـــرار وبنســـبة ( ،)%96,4امـــا اليوتيوب فقد حـــل بالمرتبـــة الثانية بـ
( )98تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%70في حين شـــغل تويتر المرتبة الثالثة بـ ( )61تك ار اًر وبنســـبة (،)%43,6
وفـــي المرتبـــة الرابعـــة حـــل االنســـتغرام بـ ( )59تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%42,1اما اخرى فقـــد حصلت على
المرتبة الخامســـة بـ ( )49تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%35بينما جاء غوغل بالس بالمرتبة السادســـة واالخيرة
بــــ ( )30تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%21,4ويتضـــح لنـــا ممـــا تقـــدم ان الفيســـبوك وموقع يوتيـــوب يأتيان في
اولويـــات اهتمامـــات المبحوثيـــن مـــن حيث االســـتخدام مقارنة بالمواقـــع االخرى وذلك لمـــا تمتاز به هذه
المواقع من ســـعة االنتشـــار وســـهولة االســـتخدام وتنوع ادواتها وموضوعاتها  .واصبح هذان الموقعان
بمثابة منصة اعالمية لمســـتخدميه للنشـــر واالســـتقبال والتبادل .

جدول ( )12يوضح المواقع المفضلة لدى المبحوثين
المواقع المفضلة لدى المبحوثين

التكرار

النسبة

المرتبة

الفيسبوك

108

%77,1

االولى

يوتيوب

19

%13,6

الثانية

انستغرام

8

%5,7

الثالثة

غوغل بالس

2

%1,4

الرابعة

غير ذلك

2

%1,4

الرابعة مكرر

تويتر

1

%0,7

الخامسة

المجموع

140

%100
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شبكات التواصل االجتماعي

يشـــير الجـــدول الـــى المواقـــع المفضلـــة لدى المبحوثين حيث شـــغل الفيـــس بوك المرتبة
االولـــى بــــ ( )108تكرار وبنســـبة ( ،)%77,1في حيـــن حل اليوتيوب بالمرتبـــة الثانية بـ ()19
تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%13,6االنســـتغرام جاء بالمرتبة الثالثة بـ ( )8تكرار وبنســـبة ( ،)%5,7اما
الغوغـــل بـــاس نال المرتبة الرابعة بـ ( )2تكرار وبنســـبة ( ،)%1,4امـــا خيار غير ذلك فقد جاء
بالمرتبـــة الرابعة مكرر بــــتكرارين وبنســـبة ( ،)%1,4وفـــي المرتبة الخامســـة واالخيرة حل تويتر
بــــ ( )1تكـــرار وبنســـبة ( ،)%0,7و ان هـــذه النتيجة تتفق مع النتيجة في الجدول الســـابق رقم
( )11مـــن حيـــث اهميـــة المواقع من حيث ترتيب االســـتخدام لدى المبحوثيـــن  .وترجع أهمية
اســـتخدام الفيســـبوك لما له من ســـعة انتشار بين اوســـاط المبحوثين  ،ولما يتضمنه من أدوات
للنشـــر وســـهولة الوصول للمعلومات وســـهولة تناقلها بين المستخدمين .
جـــدول ( )13يوضـــح الموضوعات التـــي يتابعها المبحوثون في شـــبكات التواصل االجتماعي
الموضوعات التي يتابعها المبحوثين في شبكات التواصل االجتماعي

التكرار

النسبة

المرتبة

اجتماعية

99

%70,7

االولى

سياسية

89

%63,6

الثانية

ثقافية

88

%62,9

الثالثة

ترفيهية

84

%60

الرابعة

علمية

63

%45

الخامسة

تعليمية

60

%42,9

السادسة

رياضية

46

%32,9

السابعة

دينية

38

%27,1

الثامنة

السوق

37

%26,4

التاسعة

فنية

37

%26,4

التاسعة مكرر

امنية

30

%21,4

العاشرة

غير ذلك

3

%2,1

الحادية عشر

يشـــير الجـــدول اعـــاه الـــى الموضوعات التـــي يتابعها المبحوثون في شـــبكات التواصل
االجتماعـــي بالمرتبـــة االولى حلـــت الموضوعات االجتماعية بـ ( )99تكرار وبنســـبة (،)%70,7
امـــا الموضوعـــات السياســـية فقد حلت بالمرتبة الثانيـــة بـ ( )89تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%63,6في
حيـــن جـــاءت الموضوعات الثقافية بالمرتبـــة الثالثة بـ ( )88تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%62,9المرتبة
الرابعـــة حلـــت الموضوعات الترفيهية بـ ( )84تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%60امـــا الموضوعات العلمية
حصلـــت علـــى المرتبة الخامســـة بــــ ( )63تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%45الموضوعـــات العلمية جاءت
بالمرتبة السادســـة بـ ( )60تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%42,9في حين شـــغلت الموضوعات الرياضية
المرتبـــة الســـابعة بــــ ( )46تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%32,9الموضوعـــات الدينيـــة جـــاءت بالمرتبـــة
جملة الباحث اإلعالمي
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الثامنة بـ ( )38تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%27,1في حين شـــغلت الموضوعات التي تتعلق بالســـوق
المرتبـــة التاســـعة بــــ ( )37تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%26,4كذلـــك حلت الموضوعـــات الفنية بالمرتبة
التاســـعة مكـــرر بــــ ( )37تكرار وبنســـبة ( ،)%26,4اما الموضوعات االمنيـــة فقد حصلت على
الترتيـــب العاشـــر بــــ ( )30تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%21,4امـــا غيـــر ذلك جـــاءت بالمرتبـــة الحادية
عشـــرة بــــ ( )3تكـــرار وبنســـبة ( ،)%2,1ممـــا تقدم يتضح لنـــا اهتمام المبحوثيـــن بالموضوعات
االجتماعيـــة والسياســـية بالدرجـــة االولـــى وهذه نتيجـــة طبيعية لمـــا يواجه المجتمـــع من ازمات
وتقلبـــات اجتماعيـــة و سياســـية وفقـــاً للظـــرف الراهن التي يعيشـــها االفراد داخـــل مجتمعاتهم .
شكل ( )14يوضح مســـتوى استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي

يتضـــح مـــن الشـــكل اعـــاه ان مســـتوى اســـتخدام المبحوثين لشـــبكات التواصـــل االجتماعي جاءت
بالترتيـــب االتـــي  :شـــغل الفيـــس بوك من حيث مســـتوى اســـتخدامه من المبحوثين بنســـبة عالية جدا
المرتبـــة االولـــى بــــنسبة ( ،)%44,30امـــا يوتيـــوب فقد حل بالمرتبـــة الثانية بــــ ( ،)%22,90في حين
حل االنســـتغرام بالمرتبة الثالثة بـ ( ،)%12,10اما تويتر فقد شـــغل المرتبة الرابعة بـ ( ،)%7,90وفي
المرتبـــة الخامســـة حل غوغل بـــاس بـ (.)%5,70
كذلك حل الفيس بوك من حيث نسبة استخدامه من المبحوثين بنسبة عالية على المرتبة االولى ايضا
بـنسبة ( ،)%35ويوتيوب جاء بالمرتبة الثانية بـ ( ،)%24,30اما تويتر فقد حصل على المرتبة الثالثة بـ
( ،)%16,40وغوغل بالس بالمرتبة الرابعة بـ ( ،)%15اما انستغرام فقد جاء بالمرتبة الخامسة بـ (.)%13,60
فـــي حيـــن نـــال يوتيـــوب علـــى المرتبـــة االولى من حيث نســـبة اســـتخدامه مـــن المبحوثين بــــنسبة
متوســـطة بــــ ( ،)%40,70اما توتيـــر جاء بالمرتبة الثانية بــــ (،)%37,90واالنســـتغرام بالمرتبة الثالثة
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بــــ ( ،)%37,10فـــي حيـــن حـــل غوغل بـــاس بالمرتبـــة الرابعة بــــ ( ،)%30,70والفيس بـــوك بالمرتبة
الخامســـة بـ (.)%18
حصـــل غوغـــل بـــاس علـــى المرتبة االولى من حيث نســـبة اســـتخدامه من قبل المبحوثين بنســـبة
منخفضـــة جـــدا بــــ ( ،)%48,60تويتر بالمرتبة الثانيـــة بـ ( ،)%37,90اما االنســـتغرام فقد حصل على
المرتبـــة الثالثـــة بــــ ( ،)%37,10في حين نال اليوتيوب علـــى المرتبة الرابعة بـ ( ،)%12,10اما الفيس
بـــوك فقـــد شـــغل المرتبـــة الخامســـة واالخيرة بــــ ( ،)%2,10ويـــدل ذلك على مـــدى اهتمـــام المبحوثين
بالفيسبوك واليوتيوب من بين مواقع التواصل االجتماعي االخرى  ،نستنتج مما تقدم ان هذين الموقعين
هما االكثر انتشـــا اًر بين اوســـاط المســـتخدمين ونتيجة إلمكانية اســـتخدامهما مع بعضهم بعضاً بصورة
احدهـــم يدعـــم االخـــر مـــن حيـــث المعلومات  ،وهذا جاء منســـجماً مع مـــا ورد في الجـــدول رقم (. )11

جـــدول ( )15يوضـــح التفاعـــل مع الموضوعات التي تنشـــر فـــي مواقع التواصـــل االجتماعي
التفاعل مع الموضوعات التي تنشر في مواقع التواصل االجتماعي
نعم
احيانا
كال
المجموع

التكرار
76
61
3
140

النسبة
%54.3
%43.6
%2.1
%100

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة

له تفاعـــل المبحوثين مع الموضوعات التي تنشـــر في مواقع
يبيـــن الجـــدول مع الرســـم البيانـــي المرافق ُ
التواصـــل االجتماعـــي حيـــث بلغ عـــدد المبحوثيـــن الذين يتفاعلون مـــع الموضوعات التي تنشـــر ()76
مبحوثـــا وبنســـبة ( )%54,3وبذلـــك هـــم شـــغلوا المرتبـــة االولـــى ،امـــا الذيـــن يتفاعلون احيانـــا فقد بلغ
عددهـــم ( )61مبحوثـــا وبنســـبة ( )%43,6وبذلك حلوا بالمرتبة الثانية ،امـــا اجمالي الذين ال يتفاعلون
ابـــدا بلـــغ عددهـــم ( )3مبحـــوث وبنســـبة ( )%2,1وبذلك نالـــوا المرتبـــة الثالثة ،ويتبين مـــن ذلك مقدار
اهتمـــام المبحوثيـــن فـــي التفاعل والتواصل مـــع االصدقاء عبر التفاعل مع الموضوعات التي ينشـــرونها
بأي شـــكل من اشـــكال التفاعـــل المتاحة .

جـــدول ( )16يوضح مدى ثقة المبحوثين فيما تنشـــره مواقع التواصل االجتماعي

مدى ثقة المبحوثين فيما تنشره مواقع التواصل االجتماعي

التكرار

النسبة

المرتبة

متوسطة
منخفضة
عالية
منخفضة جدا
عالية جدا
المجموع

99
18
14
8
1
140

%70,7
%12,9
%10
%5,7
%0,7
%100

االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

يوضـــح الجـــدول اعـــاه مدى ثقـــة المبحوثين فيما تنشـــره مواقع التواصـــل االجتماعي حيث نالت
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فقرة متوســـطة المرتبة االولى بـ ( )99تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%70,7في حين شـــغلت فقرة منخفضة المرتبة
الثانيـــة بــــ ( )18تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%12,9اما فقـــرة عالية حصلت على المرتبـــة الثالثة بـ ( )14تكرار
اًوبنسبة ( ،)%10في حين شغلت فقرة منخفضة جدا المرتبة الرابعة بـ ( )8تكرار وبنسبة ( ،)%5,7وفي
المرتبة الخامسة واالخيرة حلت فقرة عالية جدا بـ ( )1تكرار وبنسبة ( ،)%0,7تشير النسب المبينة في
الرســـم البيانـــي الى ان المبحوثين يثقون بما ينشـــر في صفحات مواقـــع التواصل االجتماعي لكن ليس
الثقة المطلقة اذ ال يعدونها مصد اًر ذا ثقة عالية لألخبار والمعلومات  .مع هذا فهم يهتمون لما ينشر
فـــي مواقـــع التواصـــل االجتماعي من معلومات واخبـــار ويتداولونها كونها تحمل جانبـــا من المصداقية .

جـــدول ( )17يوضـــح كيفيـــة تفاعل المبحوثين مع ما ينشـــر على مواقـــع التواصل االجتماعي
كيفية تفاعل المبحوثين مع ما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي

التكرار

النسبة

المرتبة

تعليق
بجميع الطرق
اختيار احد التعبيرات
مشاركة منشور
اشارة الى االصدقاء
المجموع

69
49
34
30
21
140

%49,3
%35
%24,3
%21,4
%15
%100

االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

يفســـر الجـــدول اعـــاه كيفيـــة تفاعـــل المبحوثيـــن مـــع ما ينشـــر على مواقـــع التواصـــل االجتماعي
حيـــث بلـــغ عـــدد المبحوثيـــن الذيـــن يتفاعلـــون عـــن طريـــق التعليـــق ( )69مبحوثا وبنســـبة ()%49,3
وبذلـــك حصلـــوا علـــى المرتبـــة االولـــى ،امـــا الذيـــن يتفاعلـــون بجميـــع الطريـــق فقـــد نالـــوا المرتبـــة
الثانيـــة بــــ ( )49مبحوثـــا وبنســـبة ( ،)%35اختيـــار احـــد التعبيـــرات حـــل بالمرتبـــة الثالثـــة بــــ ()34
مبحوثـــا وبنســـبة ( ،)%24,3مشـــاركة المنشـــور شـــغل المرتبـــة الرابعـــة بــــ ( ،)%30,21,4امـــا
االشـــارة الـــى االصدقـــاء فقـــد حـــل بالمرتبـــة الخامســـة واالخيـــرة بــــ ( )21مبحوثـــا وبنســـبة (. )%15
جدول ( )18يوضح أهم الموضوعات التي يتحدث ويتفاعل معها المبحوثون في صفحات التواصل االجتماعي
الموضوعات التي تتحدث ويتفاعل معها المبحوثون في صفحات التواصل االجتماعي

التكرار

النسبة

المرتبة

موضوعات اجتماعية

78

%55,7

االولى

موضوعات الحياة اليومية
موضوعات سياسية
في مجال الدراسة
موضوعات اخالقية
موضوعات دينية
المجموع

75
69
46
18
17
303

%53,6
%49,3
%32,9
%12,9
%12,1
%100

الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة

وقـــد جـــاء الجـــدول رقـــم ( )20موضحـــاً الموضوعـــات التـــي تتحـــدث ويتفاعـــل معهـــا المبحوثـــون
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فـــي صفحـــات التواصـــل االجتماعـــي حيـــث نالـــت الموضوعـــات االجتماعيـــة التـــي يتفاعـــل معهـــا
المبحوثـــون المرتبـــة االولـــى بــــ ( )78تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%55,7امـــا الموضوعـــات التـــي تتعلـــق
بالحيـــاة اليوميـــة فقـــد حلـــت بالمرتبـــة الثانيـــة بــــ ( )75تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%53,6فـــي حيـــن شـــغلت
الموضوعـــات السياســـية المرتبـــة الثالثـــة بــــ ( )69تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%49,3الموضوعـــات التـــي
تتعلـــق بمجـــال الدراســـة جـــاءت بالمرتبـــة الرابعة بــــ ( )46تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%32,9امـــا الموضوعات
االخالقيـــة فقـــد شـــغلت المرتبـــة الخامســـة بــــ ( )18تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%12,9امـــا فيمـــا يتعلـــق
بالموضوعـــات الدينيـــة فقـــد حصلـــت علـــى المرتبـــة السادســـة بــــ ( )17تكـــ ار اًر وبنســـبة (.)%12,1

جـــدول ( )19يوضح مـــدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي في حيـــاة المبحوثين االجتماعية
التكرار
86
29
25
140

مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي في حياة المبحوثين االجتماعية
الى حدا ما
لم تؤثر
الى حدا كبير
المجموع

النسبة
%61,4
%20,7
%17,9
%100

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة

يفســـر لنـــا الجدول والرســـم البيانـــي المبين اعاله مدى تأثيـــر مواقع التواصـــل االجتماعي في حياة
المبحوثيـــن االجتماعيـــة حيـــث بلـــغ عدد المبحوثين الذين اثـــرت مواقع التواصـــل االجتماعي في حياتهم
الـــى حـــدا مـــا ( )86مبحوثا وبنســـبة ( )%61,4وبذلك حلـــوا بالمرتبة االولى ،اما الذيـــن لم تؤثر مواقع
التواصـــل االجتماعـــي فـــي حياتهم بلـــغ عددهم ( )29مبحوثا وبنســـبة ( )%20,7وبذلك شـــغلوا المرتبة
الثانيـــة ،فـــي حين بلـــغ عدد المبحوثين الذين اثـــرت مواقع التواصل االجتماعي فـــي حياتهم االجتماعية
الـــى حـــدا كبيـــر ( )25مبحوثـــا وبنســـبة ( . )%17,9ويتضـــح مـــن البيانات اعـــاه ان مواقـــع التواصل
االجتماعي لها تأثير مهم في الحياة االجتماعية للمبحوثين ســـواء على الجانب االيجابي أو الســـلبي .

جدول ( )20يوضح دوافع اســـتخدام شـــبكات التواصل االجتماعي لدى المبحوثين

دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى المبحوثين

التكرار

النسبة

المرتبة

التواصل مع االصدقاء

95

%67,9

االولى

للحصول على المعرفة والمعلومات

89

%63,6

الثانية

التسلية والترفيه

68

%48,6

الثالثة

لمشاركة قضايا الساعة وابداء الراي

53

%37,9

الرابعة

التعرف على اخرين في مجاالت متنوعة

49

%35

الخامسة

لقضاء وقت الفراغ والهروب من الواقع

49

%35

الخامسة مكرر

لطرح افكار جديدة
لمناقشة احداث الساعة

45
25

%32,1
%17,9

السادسة
السابعة

للتحشيد ضد افكار واراء معينة

24

%17,1

الثامنة
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شبكات التواصل االجتماعي

دوافـــع اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي لـــدى المبحوثيـــن حيـــث شـــغل التواصل مع
االصدقـــاء المرتبـــة االولـــى بـ ( )95تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%67,9اما الحصول علـــى المعرفة فقد
نالـــت المرتبـــة الثانيـــة بــــ ( )89تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%63,6جـــاءت التســـلية والترفيـــه بالمرتبة
الثالثة بـ ( )68تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%48,6في حين شـــغلت المشـــاركة في قضايا الساعة وابداء
الـــرأي المرتبـــة الرابعـــة بــــ ( )53تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%37,9التعـــرف على اخرين فـــي مجاالت
متنوعـــة حصلـــت علـــى المرتبة الخامســـة بــــ ( )49تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%35ايضا نالـــت المرتبة
الخامســـة مكـــرر لقضـــاء وقت الفـــراغ والهروب من الواقع بــــ ( )49تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%35اما
في المرتبة السادســـة فقد حلت لطرح افكار جديدة بـ ( )45تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%32,1لمناقشـــة
احداث الســـاعة شـــغلت المرتبة الســـابعة بـ ( )25تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%17,9اما للتحشـــيد ضد
افـــكار معينـــة فقـــد جاءت بالمرتبـــة الثامنة واالخيرة بــــ ( )24تك ار اًر وبنســـبة (.)%17,1
جدول رقم ( )21يوضح االشباعات المتحققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى المبحوثين
االشباعات المتحققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى المبحوثين

التكرار

النسبة

المرتبة

جعلتني اعبر عن راي بحرية

80

%57,1

االولى

القدرة على تكوين االراء واالفكار حول القضايا واالحداث من حولي

71

%50,7

الثانية

مكنتني من تبني االفكار واالراء التي تعجبني وان كانت ال تعجب االخرين

56

%40

الثالثة

وفرت لي صداقات في العالم االفتراضي لم اجدها في العالم الواقعي

52

%37,1

الرابعة

جعلتني اشعر بالثقة بالنفس

29

%20,7

الخامسة

عرفتني على حقوقي وواجباتي تجاه االخرين والمجتمع

18

%12,9

السادسة

غير ذلك

7

%5

السابعة

اإلشـــباعات المتحققـــة مـــن اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي لـــدى المبحوثين حيث
نالـــت فقـــرة جعلتنـــي اعبر عن رأي بحرية المرتبة االولى بـ ( )80تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%57,1اما
القـــدرة علـــى تكويـــن االراء واالفكار حـــول القضايا واالحداث مـــن حولي جـــاءت بالمرتبة الثانية
بــــ ( )71تكـــ ار اًر بنســـبة ( ،)%50,7مكنتنـــي تبنـــي االفـــكار واالراء التي تعجبني شـــغلت المرتبة
الثالثة بـ ( )56تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%40في حين جاءت وفرت لي اصدقاء في العالم االفتراضي
لـــم اجدهـــا فـــي العالـــم الواقعي بالمرتبـــة الرابعة بـ ( )52تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%37جعلتني اشـــعر
بالثقة بالنفس حصلت على المرتبة الخامســـة بـ ( )29تكرار وبنســـبة ( ،)%20,7عرفتني على
حقوقـــي وواجباتـــي شـــغلت المرتبة السادســـة بـ ( )18تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%12,9اما غير ذلك
فقـــد حلت بالمرتبة الســـابعة بـ ( )7تكرار بنســـبة (.)%5
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جدول ( )22يوضح التأثيرات الســـلبية الســـتخدام شبكات التواصل االجتماعي
التاثيرات السلبية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي

التكرار

النسبة

المرتبة

الترويج الفكار ومعتقدات متطرفة

96

%68,6

االولى

التحريض على استخدام العنف واالرهاب

71

%50,7

الثانية

ساهمت في انتشار االنحالل االخالقي

71

%50,7

الثانية مكرر

التفرقة العنصرية بين فئات المجتمع

64

%45,7

الثالثة

ساهمت في انتهاك االداب العامة واالخالق

63

%45

الرابعة

االستهزاء باالديان واالنتقاص منها

61

%43,6

الخامسة

ساعدت على خلق اجواء متوترة بين االفراد ذو المعتقدات المختلفة

55

%39,3

السادسة

رسخت الفكار مشوهة عن االديان واالقليات

47

%33,6

السابعة

التحريض على بغض طائفة من الناس

43

%30,7

الثامنة

عدم الشعور باألخرين والالمباالت

42

%30

التاسعة

صنعت صورة نمطية مشوهة لالقليات في المجتمع

25

%17,9

العاشرة

التأثيـــرات الســـلبية الســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي حيـــث نالـــت الترويـــج ألفـــكار
ومعتقـــدات متطرفـــة المرتبـــة االولـــى بــــ ( )96تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%68,6امـــا التحريض على
اســـتخدام العنـــف واالرهـــاب شـــغلت المرتبـــة الثانية بــــ ( )71تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%50,7كذلك
حلـــت بالمرتبـــة الثانيـــة مكرر ســـاهمت في انتشـــار االنحالل االخالقـــي بـ ( )71تك ار اًر وبنســـبة
( ،)%50,7فـــي حيـــن جـــاءت بالمرتبـــة الثالثة التفرقـــة العنصرية بين فئـــات المجتمع بـ ()64
تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%45,7بالمرتبـــة الرابعـــة ســـاهمت فـــي انتهـــاك اآلداب العامـــة واالخالق بـ
( )63تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%45حصلت االســـتهزاء باألديان واالنتقاص منها المرتبة الخامســـة بـ
( )61تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%43,6ســـاهمت علـــى خلق اجـــواء متوترة بين االفـــراد ذو المعتقدات
المختلفة حلت بالمرتبة السادســـة بـ ( )55تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%39,3بالمرتبة الســـابعة جاءت
رســـخت ألفكار مشـــوهة عن االديان واالقليات بـ ( )47تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%33,6في حين نالت
التحريـــض علـــى بغـــض طائفة من النـــاس المرتبة الثامنة بــــ ( )43تك ار اًر وبنســـبة (،)%30,7
اما عدم الشـــعور باآلخرين والالمباالت حلت بالمرتبة التاســـعة بـ ( )42تك ار اًر وبنســـبة (،)%30
في حين صنعت صورة نمطية مشـــوهة لألقليات في المجتمع شـــغلت المرتبة العاشـــرة بـ ()25
تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%17,9ونلحـــظ ان هنـــاك مـــن المبحوثيـــن مـــن يـــرى ان شـــبكات التواصـــل
االجتماعـــي ســـاهمت فـــي نشـــر افـــكار متطرفـــة ومحرضة علـــى العنـــف واالرهاب وهـــذه نتيجة
الســـتخدام هـــذه المواقـــع من اشـــخاص وجماعات متطرفة لســـرعة انتشـــار ما يـــرد في صفحات
التواصـــل االجتماعـــي بين المســـتخدمين وتداوله فيمـــا بينهم .
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جدول ( )23يوضح التأثيرات االيجابية الســـتخدام شـــبكات التواصل االجتماعي
التاثيرات االيجابية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي

التكرار

النسبة

المرتبة

التعبير بحرية عن الراي واالفكار دون خوف او تقييد

81

%57,9

االولى

حرية التعبير عن معتقدي بكل سهولة وحرية

64

%45,7

الثانية

احترام تنوع الثقافات واحترام الذات الثقافية لالفراد

63

%45

الثالثة

التحشيد االلكتروني لمناصرة قضايا عامة تعود بفائدة للمجتمع

60

%42,9

الرابعة

حفز االفراد على المشاركة في الفعاليات العامة

54

%38,6

الخامسة

وفرت معلومات مهمة حول االديان
التنوع االجتماعي لالفراد ادى الى قبول افكار االخرين واحترامها
احترام القيم واالخالق العامة للمجتمع
وفرت معلومات مهمة حول االقليات في المجتمع

50
39
34
30

%35,7
%27,9
%24,3
%21,4

السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة

ساهمت في بناء راس مال اجتماعي

21

%15

العاشرة

لتأثيـــرات االيجابيـــة الســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعي حيث التعبيـــر بحرية عن الرأي
واالفـــكار دون خـــوف جـــاء بالمرتبة االولى بـ ( )81تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%57,9اما حرية التعبير
عـــن معتقـــدي بـــكل ســـهولة وحرية حلـــت بالمرتبة الثانيـــة بـ ( )64تكـــ ار اًر وبنســـبة (،)%45,7
بالمرتبـــة الثالثـــة جـــاءت احتـــرام تنـــوع الثقافـــات واحترام الـــذات الثقافية لألفـــراد بــــ ( )63تك ار اًر
وبنســـبة ( ،)%45التحشـــيد االلكترونـــي لمناصـــرة قضايا عامة شـــغلت المرتبـــة الرابعة بـ ()60
بتكـــرار وبنســـبة ( ،)%42,9امـــا حفـــز االفـــراد علـــى المشـــاركة فـــي الفعاليـــات العامـــة جـــاءت
بالمرتبـــة الخامســـة بـ ( )54تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%38,6وفرة معلومـــات مهمة حول االديان نالت
المرتبـــة السادســـة بـ ( )50تكرار وبنســـبة ( ،)%7 ،35التنوع االجتماعـــي لألفراد ادى الى قبول
افـــكار االخريـــن واحترامهـــا جـــاء بالمرتبة الســـابعة بــــ ( )39تكـــ ار اًر وبنســـبة ( ،)%27,9احترام
القيـــم واالخـــاق العامـــة للمجتمـــع شـــغلت المرتبة الثامنـــة بـ ( )34تكـــ ار اًر وبنســـبة (،)%24,3
امـــا توفيـــر معلومـــات حول االقليـــات في المجتمع حصلت على المرتبة التاســـعة بــــ ( )30تك ار اًر
وبنســـبة ( ،)%21,4ســـاهمت فـــي بنـــاء راس مـــال اجتماعـــي شـــغلت المرتبة العاشـــرة بـ ()21
تك ار اًر وبنســـبة ( ،)%15تشـــير البيانات الواردة في هذا الجدول ان شـــبكات التواصل االجتماعي
ســـاهمت ايضـــا بجانـــب ايجابـــي مـــن حيث حريـــة التعبير عـــن االراء واالفـــكار والمعتقـــدات بكل
ســـهولة دون قيـــد او شـــرط اي جاءت طبيعة هذه الشـــبكات التي تمتاز بالبيئـــة المفتوحة االفق
عنص اًر مســـاعداً لهذه الحرية ســـواء كانت حرية مطلقة أم حرية مســـؤولة فهنا االمر يعود الى
القوانين الذاتية للمســـتخدم نفســـه .
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دور شبكات التواصل االجتماعي في التعبير عن الحقوق الفردية والتنوع االجتماعي
فـــي المجتمـــع بلـــغ عـــدد المبحوثيـــن الذيـــن اجابوا بنعـــم حول مـــدى مســـاهمة الفيس بوك
بالترويـــج لالقليـــات ( )99مبحـــوث وبنســـبة ( )%70,7وبذلـــك حلـــو بالمرتبة االولـــى ،اما عدد
المبحوثيـــن الذيـــن اجابـــوا بـــكال ( )41مبحوثا وبنســـبة (.)%29,3
امـــا فيمـــا يخـــص التعليـــق علـــى بعض المواضيـــع التـــي تتعلق باالقليـــات فقد بلـــغ مجموع
المبحوثيـــن الذيـــن اجابوا بنعم ( )81مبحوث وبنســـبة ( )%57,9وبذلك احتلـــوا المرتبة االولى،
امـــا عـــدد الذيـــن اجابـــو بـــكال ( )59مبحـــوث وبنســـبة ( )%42,1وبذلـــك حصلوا علـــى المرتبة
الثانية.
اما مدى مســـاهمة الفيســـبوك في ترســـيخ ثقافـــة االقليات بلغ عدد المبحوثيـــن الذين اجابوا
بنعـــم ( )91مبحـــوث وبنســـبة ( )%65وبذلـــك نالـــوا المرتبـــة االولـــى ،فـــي حين بلغ عـــدد الذين
اجابـــوا بكال ( )49مبحوث وبنســـبة (.)%35
بخصـــوص منـــح الفيســـبوك فرصـــة اعتنـــاق معتقـــدات تختلف عـــن معتقـــدات الوالدين فقد
بلـــغ عـــدد الباحثيـــن الذين اجابو بكال ( )111مبحوث وبنســـبة ( )%79,3وبذلـــك حلوا بالمرتبة
االولـــى ،امـــا الذيـــن اجابـــو بنعـــم بلـــغ عددهـــم ( )29مبحوثـــا وبنســـبة ( )%20,7وبذلـــك نالوا
المرتبـــة الثانية.
فيمـــا يتعلـــق بالتعصـــب في الـــرد حول موضوعـــات دينية وقوميـــة فقد بلغ عـــدد المبحوثين
الذيـــن اجابـــوا بكال ( )113مبحوث وبنســـبة ( )%80,7وهم بذلك حصلوا علـــى المرتبة االولى،
امـــا الذيـــن اجابـــوا بنعـــم بلـــغ عددهـــم ( )27مبحوثـــا وبنســـبة ( )%19,3وبذلـــك نالـــوا المرتبة
الثانية.
احتـــرام خصوصيـــة االخريـــن فـــي الترويـــج لديـــن او طائفـــة مـــا وان كان مخالفـــا لتوجهاتك
فقـــد بلـــغ عـــدد المبحوثين الذيـــن اجابوا بنعم ( )120مبحوث وبنســـبة ( )%85,7وبذلك شـــغلوا
المرتبـــة االولـــى ،فـــي حين بلغ عدد الذين اجابـــوا بكال ( )20مبحوثا وبنســـبة ( )%14,3وبذلك
حصلـــوا على المرتبـــة الثانية.
امـــا فيمـــا يتعلـــق بخصوصيـــة مواقع التواصـــل االجتماعي هـــل هي موجـــودة ام ال بلغ عدد
المبحوثيـــن الذيـــن اجابوا بنعم ( )82مبحوثا وبنســـبة ( )%58,6وبذلك جـــاءوا بالمرتبة االولى،
امـــا الذيـــن اجابـــوا بـــكال بلـــغ عددهـــم ( )58مبحوثـــا وبنســـبة ( )%41,4وبذلك جـــاؤا بالمرتبة
الثانيـــة .هـــذه البيانـــات تشـــير الى ان شـــبكات التواصل االجتماعـــي لها دور فعال فـــي الترويج
لعـــدد مـــن االفـــكار واآلراء ومـــد االفـــراد بالحرية لقول مـــا يردون قولـــه دون موانع .
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التنـــوع االجتماعـــي والتعدديـــة تؤدي الى تدميـــر المجتمع بلغ عدد المبحوثيـــن الذين اجابوا
بـــكال ( )105مبحـــوث وبنســـبة ( )%75وبذلك حلـــو بالمرتبة االولى ،اما الذيـــن اجابوا بنعم بلغ
عددهـــم ( )35مبحوث وبنســـبة ( )%25وبذلك حلـــوا بالمرتبة الثانية.
التعامـــل مـــع االقليات العرقية والدينية باعتبارها خط ار علـــى المجتمعات بلغ عدد المبحوثين
الذيـــن اجابـــوا بـــكال ( )126مبحوثـــا وبنســـبة ( )%90وبذلـــك جـــاؤا بالمرتبة االولـــى ،اما الذين
اجابـــوا بنعـــم بلـــغ عددهم ( )14مبحوثا وبنســـبة ( )%10وبذلك حلـــوا بالمرتبة الثانية.

المواطنـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ احترام حقـــوق االخرين بلغ عـــدد المبحوثين الذيـــن اجابوا بنعم
( )135مبحوثـــا وبنســـبة ( )%96,4وبذلـــك حصلـــوا على المرتبة االولى ،امـــا الذين اجابوا بكال
بلـــغ عددهـــم ( )5مبحوثين وبنســـبة ( )%3,6وبذلك حلـــوا بالمرتبة الثانية.
امـــا فيمـــا يتعلـــق بقيام الفيســـبوك بزيادة المهاتـــرات بين االفراد على اســـاس قومي وطائفي
بلـــغ عـــدد المبحوثيـــن الذين اجابـــوا بنعم ( )112مبحوثا وبنســـبة ( )%80وبذلـــك حلوا بالمرتبة
االولـــى ،امـــا الذيـــن اجابوا بكال بلـــغ عددهم ( )28مبحوثا وبنســـبة ( )%20وبذلك حلوا بالمرتبة
الثانيـــة ،انظر الشـــكل البياني ادناه :
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جـــدول رقم ( )25يوضح مواقع التواصل االجتماعي انعـــكاس حقيقي عن الحياة االجتماعية
مواقع التواصل االجتماعي انعكاس حقيقي عن الحياة
االجتماعية

التكرار

النسبة

المرتبة

احيانا

82

%58,6

االولى

نعم

47

%33,6

الثانية

كال

11

%7,9

الثالثة

المجموع

140

%100

مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي انعـــكاس حقيقـــي عـــن الحيـــاة االجتماعيـــة حيـــث بلـــغ عـــدد
المبحوثيـــن الذيـــن اجابـــوا احيانا ( )82مبحوثا وبنســـبة ( )%58,6وبذلك نالـــوا المرتبة االولى،
في حين بلغ عدد المبحوثين الذين اجابوا بنعم ( )47مبحوثا وبنســـبة ( )%33,6وبذلك شـــغلوا
المرتبـــة الثانيـــة ،امـــا الذيـــن اجابـــوا بكال بلـــغ عددهـــم ( )11مبحوثـــا وبنســـبة ( )%7,9وبذلك
حصلـــوا علـــى المرتبة الثالثة ،وهؤالء يضعون ما ينشـــر في صفحـــات التواصل االجتماعي محل
شـــك لحيـــن التأكـــد منه من مصـــادر اخرى .
جـــدول رقم ( )26يوضـــح مطالبة االقليات بحقوق معينة تعني المطالبة بالتمايز على حســـاب االخر
مطالبة االقليات بحقوق معينة تعني
المطالبة بالتمايز على حساب االخر
احيانا
كال
نعم
المجموع

التكرار

النسبة

المرتبة

74
53
13
140

%52,9
%37,9
%9,3
%100

االولى
الثانية
الثالثة

مطالبـــة االقليـــات بحقـــوق معينـــة تعنـــي المطالبـــة بالتمايـــز على حســـاب االخر حيث
بلـــغ عـــدد المبحوثيـــن الذين اجابوا احيانـــا ( )74مبحوثا وبنســـبة ( )%52,9وبذلك حلوا
بالمرتبـــة االولـــى ،امـــا الذين اجابـــوا بكال بلغ عددهـــم ( )53مبحوثا وبنســـبة ()%37,9
وبذلـــك حصلـــوا علـــى المرتبـــة الثانية ،امـــا الذين اجابـــوا بنعم بلغ عددهـــم ( )13مبحوثا
وبنســـبة ( )%9,3وبذلـــك نالوا المرتبـــة الثالثة .
جـــدول رقم ( )27يوضح التعددية االجتماعية والعرقيـــة والدينية في المجتمعات ينتج
عنها حروب اهلية

التعددية االجتماعية والعرقية والدينية في المجتمعات ينتج عنها حروب اهلية
الى حدا ما
التؤثر
الى حدا كبير
المجموع

التكرار
89
34
17
140

النسبة
%63,6
%24,3
%12,1
%100

المرتبة
االولى
الثانية
الثالثة
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التعدديـــة االجتماعيـــة والعرقيـــة والدينيـــة فـــي المجتمعـــات ينتـــج عنها حـــروب اهلية حيث
بلـــغ عـــدد المبحوثين الذيـــن اجابوا الى حدا ما ( )89مبحوثا وبنســـبة ( )%63,6وبذلك شـــغلوا
المرتبـــة االولـــى ،امـــا الذين اجابوا التؤثر بلـــغ عددهم ( )34مبحوثا وبنســـبة ( )%24,3وبذلك
نالـــوا المرتبـــة الثانيـــة ،فـــي حين بلغ عـــدد الذين اجابـــوا الى حـــدا كبير ( )17مبحوثا وبنســـبة
( )%12,1وبذلـــك حصلـــوا على المرتبـــة الثالثة.

النتائج :

 .1تشـــير بيانـــات البحـــث الى ان الذكور هم المســـتخدمون االكثر لمواقـــع التواصل االجتماعي
مقارنـــة باإلناث اذ كانت نســـبة الذكـــور ( )%62.1واالناث ( )%37.9من عينة البحث  ،ويرجع
ذلـــك الـــى طبيعة المجتمـــع القبلية والمحافظة الذي ينتمـــي اليه المبحوثين .
 .2يـــزداد االهتمام باســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعي وتداول المعلومـــات واآلراء والصور
والفيديوهـــات فيهـــا كلمـــا كان مســـتوى التعليـــم عالـــي نتيجـــة لتوســـع مداركهم وســـعة انتشـــار
عالقاتهـــم واهتماماتهم .

 .3تحليل البيانات الواردة في الجدول ()3يشـــير الى ان المرحلة العمرية الشـــبابية هي االكثر
اســـتخداماً لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي وذلـــك ألنهم من ابنـــاء الجيل الرقمـــي ( جيل مواقع
التواصل الرقمي)  ،الذي واكب التطور التقني منذ صغره ومارس التواصل والتفاعل االلكتروني .
 .4وجدنـــا أن نســـبة ( )%47.9مـــن المبحوثين يشـــتركون فـــي اكثر من اربعـــة مواقع للتواصل
االجتماعـــي  ،و ( )%23.6يشـــتركون فـــي ثالثـــة مواقـــع للتواصـــل االجتماعـــي وهكـــذا كما هو
مبيـــن فـــي الجدول( ، )4هذه النســـب تشـــير الى مـــدى اهتمـــام المبحوثين في اســـتخدام مواقع
التواصـــل االجتماعـــي وذلـــك عبر االشـــتراك بعدد مـــن الصفحـــات والمجموعـــات ذات التوجهات
المتنوعـــة للتعبيـــر عـــن االفـــكار واالتجاهات الخاصـــة والخ .
 .5معظـــم المبحوثيـــن بنســـبة ( )%83.6يســـتعملون اســـماؤهم الحقيقية في صفحـــات التواصل
االجتماعـــي وبنســـبة ( )%16.4يســـتعمل اســـماً مســـتعار  ،ويرجع ذلك الـــى ان البعض ال يحبذ
اســـمه الحقيقي العتبـــارات عائلية واجتماعية أو انهم يســـتعملون القابـــاً معينة يصفون
اظهـــار
ُ
بهـــا انفســـهم للتواصل مـــع االصدقاء .
 .6وبخصـــوص نشـــر الصـــور الشـــخصية الحقيقيـــة نجد ان نســـبة ( )%64.3مـــن المبحوثين
ينشـــرون صورهـــم الفعليـــة في حين ان ( )%35.7ال يفضلون ذلك أمـــا لحماية خصوصيتهم أو
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ألنهـــم يضعـــون صـــو اًر يحاكون بها شـــخصيات معينـــة او موقف معين .
 .7تشـــير المـــدة الزمنيـــة التـــي بدأ منهـــا المبحوثون اســـتخدام مواقع التواصـــل االجتماعي الى
مـــدى وعيهـــم ومعرفتهم ألهميـــة مواقع التواصـــل االجتماعي .
 .8تفضيل المبحوثين وبنسبة ( )%92.9للهاتف المحمول في الولوج الى مواقع التواصل االجتماعي
وذلك لســـهولة حمله مع توفر تطبيقات لكافة مواقع التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية .
 .9اشـــارة البيانـــات الواردة فـــي البحث فيما يتعلق بالمدة الزمنية التـــي يقضيها المبحوثين في
تصفـــح مواقع التواصـــل االجتماعي ان معظمهم يقضون وقتا ليس بقليل امام صفحات التواصل
االجتماعي وبأوقات متنوعة أي حسب وقت فراغهم وذلك الرتباط الكثير من المبحوثين بأعمالهم .
 .10يأتـــي موقعـــا الفيســـبوك واليوتيوب في أولويـــات اهتمام المبحوثين مـــن حيث التفضيل في
االســـتخدام مقارنـــة بمواقـــع التواصـــل االجتماعي االخرى لمـــا يحمله الموقعين من مزايا النشـــر
المتنوعـــة وســـعة االســـتخدام بين اوســـاط األفراد المبحوثيـــن وإلمكانية تشـــكيل كروبات وحلقات
نقاشـــية داخـــل صفحـــات التواصل االجتماعي  ،وبمـــا ان هذين الموقعين اصبحـــا بمثابة منصة
إعالمية لمســـتخدميه ينشـــرون ويســـتقبلون االخبار والمعلومـــات من خاللهما .
 .11ان الطبيعـــة التواصليـــة لمواقـــع التواصل االجتماعي وفرت مســـاحة واســـعة للمســـتخدمين
مـــن متابعـــة موضوعـــات متنوعـــة ومتعددة إلطـــاق االفكار و الـــرؤى بحرية كبيـــرة  ،ونجد هذا
واضحـــاً بصـــورة جليـــة فـــي الجـــدول ( )13مـــن حيـــث التنوع فـــي الموضوعـــات التـــي يتابعها
المســـتخدمون  .وتبـــرز أهـــم الموضوعـــات التي يتفاعل معها المســـتخدمون هـــي الموضوعات
التـــي تتنـــاول االمـــور االجتماعيـــة والحيـــاة اليوميـــة والوضـــع السياســـية وفقـــاً لطبيعـــة الحياة
اجتماعيـــة والمواقـــف التي يمـــرون بها .
 .12نستشـــف مـــن تحليـــل بيانـــات الجـــدول ( 14و  )16ان ارتفاع اســـتخدام مواقـــع التواصل
االجتماعـــي ال يعنـــي بالضـــرورة ان هنـــاك ثقة عالية فيما ينشـــر فيها مـــن معلومات واخبار .
 .13يهتم المبحوثين في التفاعل والتواصل مع الموضوعات التي ينشرها أو يتداولها أصدقاؤهم
بكافة اشـــكل التفاعل التي توفرها شـــبكات التواصل االجتماعي كالٌ حســـب أدواتها وخصائصها .
 .14ان نســـبة ( )%61.4مـــن المبحوثيـــن يـــرون ان مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي أثـــرت فـــي
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حياتهـــم الـــى حـــداً مـــا ســـواء كان هـــذا التأثيـــر فـــي الجانـــب االيجابي أم الســـلبي .
 .15تنوع الدوافع لدى المبحوثين من وراء استخدام مواقع التواصل االجتماعي أذ جاءت الدوافع
مـــا بيـــن التواصل مع االصدقاء والحصول على المعلومات ولغرض التســـلية والترفيه ولمشـــاركة
قضايـــا الســـاعة وابـــداء الـــرأي وغيرها  ...مـــع هذا كان دافـــع التواصل مع االصدقـــاء بالمرتبة
االولـــى وذلـــك جـــاء متوافقاً مـــع الغاية التـــي أوجدت من اجلها شـــبكات التواصـــل االجتماعي .
 .16االشـــباعات المتحققـــة من اســـتخدام شـــبكات التواصل االجتماعي لـــدى المبحوثين جاءت
معظمهـــا تـــدور حول مســـاحة الحريـــة التي وفرتها هذه الشـــبكات االجتماعية مـــن حيث التعبير
عـــن الـــرأي بحريـــة وتبنـــي االفـــكار واعتنـــاق معتقـــدات جديـــدة بعـــد التعـــرف عليها مـــن خالل
صفحـــات التواصـــل االجتماعـــي  ،والحصول على صداقـــات لم يمكن عقدها فـــي الواقع المعاش
اجتماعيـــاً  .اي اننـــا هنـــا نجد ان شـــبكات التواصل االجتماعي وفرت لألفـــراد وخاصة المدونين
الذيـــن يرغبـــون بالتعبير عن آرائهم وافكارهم بحرية دون خوف ومنحتهم مســـاحة كبيرة للنشـــر
مـــع امكانيـــة الوصول المباشـــرة الى الجهة المســـتهدفة من النشـــر
 .17هنـــاك جانبـــان لتأثيـــر شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي مـــن حيـــث وجهـــة نظـــر المبحوثين
احدهمـــا ســـلبية واالخـــرى ايجابيـــة  ،التأثيرات الســـلبية لشـــبكات التواصل االجتماعـــي اذ يرون
انهـــا ســـاهمت في نشـــر افكار متطرفة وتحـــرض على العنف ضد افراد وطوائـــف واقليات ويرون
انهـــا ( شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي ) صنعت صورة نمطية مشـــوهة لألقليات فـــي المجتمع ،
أمـــا مـــن حيـــث الجانب االيجابي فيرون انها ســـاهمت في منح مســـاحة واســـعة لحريـــة التعبير
و الترويـــج مـــع التعريف بالتنوع االجتماعـــي والثقافي داخل المجتمع واحترامها مع اســـتخدامها
التحشـــيد االلكترونـــي لمناصـــرة قضايـــا اعالمية تعـــود بفائدة للمجتمـــع وغيرها مـــن االيجابيات
التـــي وردت في الجـــدول (. )23
 .18تبايـــن دور شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــي التعبيـــر عـــن الحقـــوق الفرديـــة والتنـــوع
االجتماعـــي فـــي المجتمـــع  ،اذ ان نســـبة ( )%70.7مـــن المبحوثيـــن يـــرون ان الشـــبكات
االجتماعيـــة ســـاهمت فـــي الترويـــج لألقليـــات  ،ونســـبة  %57.9مـــن المبحوثيـــن يتجابون مع
موضوعـــات االقليـــات علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعي ســـواء باإليجـــاب أو الســـلب  ،وحول
ســـؤال المبحوثيـــن عـــن دور شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي في ترســـيخ ثقافة االقليـــات نجد ان
 %65مـــن المبحوثيـــن يـــرون انهـــا لعبـــة دو اًر مهما في ذلك  .ونســـبة  %79.3مـــن المبحوثين
ال يـــرون اي دور لمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي فـــي اعتناقهـــم معتقدات مختلفة عـــن معتقدات
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الوالديـــن فـــي حيـــن نســـبة  %20.7يرون ان مواقـــع التواصل االجتماعـــي ادت دو اًر محورياً في
اعتناقهـــم معتقدات جديدة  ..ونســـبة  %85.7من المبحوثيـــن يحترمون خصوصية االخرين في
الترويـــج او التعبيـــر عـــن اديانهم وطوائفهم او طوائف معينة عبـــر صفحات التواصل االجتماعي
فـــي حيـــن  %14.3ال يحترمـــون هـــذه الخصوصيـــة ويجابهونهـــا بتعصـــب كونها تخالـــف تقاليد
المجتمـــع وفقـــا لتصورهـــم  .و  %25مـــن المبحوثيـــن يـــرون التنـــوع والتعـــدد االجتماعـــي على
صفحـــات التواصـــل االجتماعـــي والـــذي يعـــد انعكاســـا لطبيعـــة المجتمـــع وقد يؤدي الـــى تدمير
المجتمـــع  .و  %10مـــن المبحوثيـــن يـــرون ان التعامل مـــع االقليات العرقيـــة والدينية والقومية
يمثـــل خطـــ اًر علـــى المجتمعات وخاصة عبـــر الترويج لها من خالل شـــبكات التواصل االجتماعي
 .ويـــرى  %80مـــن المبحوثيـــن ان المهاتـــرات بيـــن االفـــراد القائمة على اســـاس قومـــي وطائفي
تـــزداد بشـــكل كبيـــر عبـــر مواقـــع التواصل االجتماعـــي كونها لعبـــة دو اًر في تفعيلها بشـــكل كبير
بين اوســـاط المســـتخدمين .
 .19يرى اغلب المبحوثين ان مطالبة االقليات بحقوق معينة تعني انهم يسعون الى التمايز على
حساب االخر وان مواقع التواصل االجتماعي تروج لهذه االفكار من حيث ترسيخ ثقافة االقليات .
 .20تـــرى نســـبة ( )%63.6مـــن المبحوثيـــن ان لحـــدٍا مـــا تؤثـــر التعدديـــة والتنـــوع االجتماعي
والعرقـــي والدينـــي الى نشـــوء حروب اهلية بيـــن افراد المجتمع وهذا يتضح مـــن خالل المهاترات
والدعـــوات الـــى العنـــف التـــي تحـــدث بيـــن ثنايا صفحـــات مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي ما بين
حـــد كبيـــر فـــي حيـــن نســـبة %24.3
المســـتخدمين  .ونســـبة  %12.1يـــرون انهـــا تؤثـــر الـــى ًٍ
حد كبير
حد ما والـــى ٍ
يقولـــون انهـــا ال تؤثـــر  .مـــع هـــذا علينا النظر الى نســـب الفئتيـــن ( الى ٍ
) بعنايـــة فهمـــا مؤشـــر مهم حول دور شـــبكات التواصل االجتماعي في التعريـــف باألقليات  ،و
هـــل كان التعريـــف هـــذا بالطريقـــة االيجابية ام الطريقة الســـلبية لألفراد المســـتخدمين .
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شبكات التواصل االجتماعي

م .د زينة سعد نوشي و م  .بيرق حسين جمعة الربيعي

المصادر والهوامش :
* ينظر الى  :روجر ويمر  ،وجوزيف دومنيك  ،مدخل الى مناهج البحث االعالمي  ،ترجمة صالح أبو اصبع
وفاروق منصور (،بيروت  ،المنظمة العربية للترجمة .)2013 ،
 .1حمــدي بشــير  ،ظاهــرة االعــام االجتماعــي  :ابعادهــا االقتصــادي والسياســية واالمنيــة فــي العالــم العربــي (
عمــان  ،دار امــواج للنشــر والتوزيــع  ، )2014ص. 17
 .2جمــال ســند الســويدي  ،وســائل التواصــل االجتماعــي ودورهــا فــي التحــوالت المســتقبلية مــن القبيلــة الــى
الفيســبوك ط( ، 4دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة  ، ) 2014 ،ص . 23 -22
 .3حســام الهامــي و د .احمــد ســمير حمــاد و د .مهــا عبــد المجيــد ،مناهــج البحــث فــي االعــام الجديــد  ( ،القاهــرة
 ،دار الوابــل الصيــب للنشــر والتوزيــع  ، ) 2013 ،ص .56
 .4ينظر كالٌ من :
• عبــاس مصطفــى صــادق  ،االعــام الجديــد المفاهيــم والوســائل والتطبيقــات (،عمــان  ،دار
الشــروق للنشــر والتوزيــع ) 2008،
• محمد عبد الحميد  ،المدونات االعالم البديل (،القاهرة  ،عالم الكتب )2009 ،
• شــريف درويــش اللبــان  ،مداخــات فــي االعــام البديــل والنشــر االلكترونــي علــى
االنترنــت  ( ،القاهــرة  ،دار العالــم العربــي للنشــر و التوزيــع .)2011 ،
 .5د .ســماح عبــد الــرزاق الشــهاوي و د .فاطمــة الزهــراء عبــد الفتــاح  ،دراســات فــي الصحافــة االلكترونيــة
واالعــام الجديــد  ( ،القاهــرة  ،دار النهضــة العربيــة  ،) 2016 ،ص . 97
 .6نفس المصدر  ،ص . 205
 .7يوجينيــا ســيابيرا  ،ترجمــة احمــد المغربــي  ،التنــوع الثقافــي واالعــام العالمــي  ( ،القاهــرة  ،دار الفجــر
للنشــر والتوزيــع  ، ) 2012 ،ص . 20
 .8د .سماح عبد الرزاق و د .فاطمة الزهراء عبد الفتاح  ،م .س  ،ص . 177 – 174
 .9ترجمة احمد المغربي  ،م  .س  ،ص . 32 – 31
 .10ســليمان صالــح  ،اخالقيــات االعــام ،ط ( ،3الكويــت  ،مكتبــة الفــاح للنشــر والتوزيــع  ، ) 2012 ،ص
.156
* تم احتساب النسب المئوية في الجداول ( )23-22-21-20-13-11-8
عبــر تقســيم التكــرارات (التــي يمكــن فيــه للمبحــوث تحديــد اكثــر مــن اختيــار ) علــى حجــم العينــة
البالغــة( )140لبيــان نســبة الفئــة وفقــا ً لحجــم العينــة المحــددة .
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