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 االفتتاحية

      
ديسمبر من  أكتوبر/ بداية إصدارىا فيتتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ  في عاميا الثالث     

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين متتابعة أعداد  سبعة منيا ليصدر – 3102العام 
 وباحثين من مختمف دول العالم.

من المجمة وىو "  الثامند دالع" واآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال     
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين 

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط.      

نتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم إوجد األساتذة الراغبون فى تقديم 
العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من 

 خالل موقعيا اإللكتروني.
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف    

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
 الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

 

من  ياس خضير البياتيأ.د/ مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي ففي البداية نجد        
وسائل التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي االجتماعي في مواجية الشغب دور  "عن: (العراق)

 ."والجريمة الرياضية من وجية نظر الشباب الجامعي
كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة       

قدم دراسة بعنوان:  والذي( تونس) من المثنانيرضا محمود د.  منيم: لدرجة أستاذ التدريس لمتقدم لمترقية
من  زهير عبد اللطيف عابد عابدد. وقدم "،  استراتيجّية االّتصال واستراتيجّية المؤّسسة: أّي رابط؟ بين" 
أثر الدعاية الصييونية عمى  الرأي العام الفمسطيني خالل العدوان موضوع: "  ( دراسة حولفلسطين)

 وصفية ".دراسة  -عمى غزة  3102

أنماط تعرض  بدراسة في موضوع: " ( شاركمصرمن ) إبراهيم حسن المرسي محمدد. أما      
شارك و  "، الجميور السيناوي لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بتشكيل الرأي نحو األحداث الجارية

ظاىرة اإلعالم الجديد وتأثيرىا عمى األمن  بدراسة حول: "( مصرمن ) حمدي بشير محمد عليد. 



( فقدمت ورقة عممية حول: " مبادرات السودانمن )د. مها مصطفى عمر عبد العزيز القومي"، أما 
 ".( نموذجاً  حق المؤلف)حماية حقوق الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية 

متمقي إلى منتج  من :صحافة المواطن"  ورقة عممية بعنوان: محمد أمين عبوبقدم ( الجزائرمن دولة )و 
 . "المضامين اإلعالمية

نشر ممخص ( لالعراق) دولة من حردان هادي صايل الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم      
دور المواقع اإلسالمية االفتراضية في تشكيل اتجاىات الشباب الجامعي  " بعنوان: لمدكتوراه دراستو

 .دراسة تحميمية ميدانية " -العراقي نحو القضايا الدينية المعاصرة 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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 جامعة سٌناء. –مدرس الصحافة بكلٌة اإلعالم 





 

 

 أنماط تعرض الجمهور السٌناوي لشبكات التواصل االجتماعً:  د/ إبراهٌم حسن المرسً 601

 أنًاط تعرض انجًيٌر انسْناًُ نشبكاث انتٌاصم االجتًاعِ

 ًعالقتو بتشكْم انرأُ نحٌ األحذاث انجارّت

                                             
إبراهٌم حسن المرسً محمدد/                                               

 
                                                                       

 سْناءجايعت 
 :صـالملخ

الجميور السيناوي لشبكات التواصل تعرض أنماط تسعى ىذه الدراسة إلى رصد وكشؼ      
 –كثافتو  –حجـ التعرض مف خالؿ قياس )؟ االجتماعي وعالقتو بتشكيل الرأي نحو األحداث الجارية

أنواع الشبكات التي  -الفترة الزمنية الشتراكو في الشبكات –المدة التي يقضييا عمى شبكات التواصؿ 
وعالقتيـ ميور عمى شبكات التواصؿ االجتماعي أثر اعتماد الج، كما تيدؼ لمعرفة يشترؾ فييا(

 .  وسائؿ اإلعالـ التقميدية في تكويف الرأي نحو األحداث الجاريةب
وىي دراسة وصفية اعتمدت عمى منيج المسح اإلعالمي، طبقت صحيفة االستبياف عمى عينة      

زيادة  كدت الدراسة.  وأمفردة 754عشوائية مف الجميور السيناوي بمحافظة شماؿ سيناء قواميا 
اعتماد الجميور السيناوي عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في تكويف الرأي تجاه األحداث الجارية 

% بدرجة متوسطة . ووصمت 99% بدرجة كبيرة، و 6.:5جمالي العينة منيـ إ% مف 6.5>بنسبة 
%، 6.;4الدائمة نحو % ، حيث كانت درجة الثقة 9.8;درجة الثقة في شبكات التواصؿ االجتماعي 

% 6.:6% ، وجاءت شبكة الفيس بوؾ لتحتؿ المرتبة األولى في االستخداـ بنسبة ;9والثقة أحيانا 
%. وكمما زاد اعتماد الجميور السيناوى عمى شبكات 55.7ب اتسآمف مجموع التكرارات، يمييا الو 

رأي تجاه األحداث الجارية. التواصؿ كمما قؿ اعتمادىـ عمى وسائؿ اإلعالـ التقميدية في تكويف ال
فروؽ بيف المتغيرات الديموغرافية واالعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في تكويف  وثبت وجود

 تجاه األحداث الجارية. الرأي
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ى:مقدمة

ساىمت التطورات المتالحقة في الشبكة الدولية لممعمومات في ايجاد شكؿ جديد مف اإلعالـ، تعددت      
وسائطو وتصنيفاتو ومسمياتو لدى الميتميف والمتخصصيف والخبراء في المجاؿ اإلعالمي،  فأحيانا 
يسمى اإلعالـ الحديث أو الجديد، وأحيانا أخرى يطمؽ عميو اإلعالـ البديؿ،  ويشمؿ ىذا النوع الجديد مف 

 بوسائميا المتعددة.جتماعي اللكترونية بأنماطيا المتنوعة وشبكات التواصؿ األاإلعالـ الصحافة ا
كؿ ىذه الوسائؿ أتاحت فرصًا متعددة لألفراد لالستفادة منيا مف ناحية، ومف جانب أخر أضحى      

، الفرد اإلنساني ىو القائـ باالتصاؿ في بعض ىذه الوسائؿ كما نرى في شبكات التواصؿ االجتماعي
ؿ االجتماعي فيو يستفيد منيا اصووجد الجميور ضالتو في كثير مف وسائؿ التو  .وصحافة المواطف

 يشارؾ أقرانو ويتفاعؿ معيـ حوؿ األحداث الجارية واألحداث الشخصية والعالقات االجتماعية.و 
وأصبحت شبكات التواصؿ االجتماعي وسيمة اتصاؿ يتعاظـ اىتماـ النشطاء السياسييف بوسائطيا؛      

والقوى الحزبية والثقافية واإلعالمية، وأيًضا المؤسسة العسكرية واألمنية، والتنظيمات والجماعات المسمحة، 
اؿ لكؿ مؤسسة وشركة في التفاعؿ مع األحداث الجارية وقضايا الشأف العاـ، وباتت ىدفا وقناة اتص

نظرا  .اإلنخراط أكثر مع عمالئيـنتشارىا و اووزارة وىيئة وحتى النظـ السياسية مع جميورىا لضماف 
% مف مستخدمي اإلنترنت 5:النتشارىا وذيوعيا الفائؽ حيث تشير بعض االحصائيات إلى أف 

سنة،  >7-63ما بيف % مف مستخدمي اإلنترنت 5:أيضا شبكات التواصؿ االجتماعية، و  فيستخدمو 
%  مف مستخدمي اإلنترنت يستخدموا شبكات التواصؿ االجتماعية عف طريؽ أجيزة اليواتؼ النقالة 4:

،  (5) مستخدـ نشط يوميا مميوف 69.>مميار مستخدـ، منيـ  7.77، يبمغ عدد مستخدمي الفيس بوؾ  (4)
تويتر  مميار مستخدـ نشط شيريا، بينما  4.7جوجؿ+ أكثر مف مميار حساب و بينما يبمغ  مستخدمي 

   . (6)تويتة   5700مميوف مستخدـ مسجؿ، في كؿ ثانية يصدر  883بيا 
نمو شبكات التواصؿ  التي يشيدىا العالـ العربي لتظيروجاءت التطورات السياسية الحالية      

في استخداـ وسائؿ اإلعالـ االجتماعية بيف المستخدميف ، وتظير زيادة 5344اإلجتماعية بداية مف 
% نسبة استخداـ وسائؿ 57% ، و:6نترنت في الشرؽ األوسط إلالعرب. حيث بمغت نسبة مستخدمي ا

  .(7)التواصؿ االجتماعي في الشرؽ األوسط 
ى أف  إجمالي عدد مستخدمي الفيسبوؾ في العالـ العربي لشار تقرير اإلعالـ االجتماعي العربي إأو      

وانخفاض نسبة  . 5346مميوف في مايو  87.8مميوف مقابؿ  4.6;;ىو  5347اعتبارا مف مايو 
(، بمغت نسبة 5347= في مايو 8:.64، إلى 5346= في مايو 66.7مستخدمي اإلناث قميال )مف 

لمرتبة األولي ، تمييا اإلمارات العربية المتحدة، احتمت قطر ا .=:9سنة  >5و  48المستخدميف بيف 
=(، وحصؿ 57تشكؿ مصر حوالي ربع مستخدمي الفيسبوؾ في المنطقة )و  واألردف، ولبناف، والبحريف، 

، بزيادة قدرىا أكثر 5347الفيسبوؾ عمى أكبر عدد مف المستخدميف الجدد منذ يناير كانوف الثاني عاـ 



 

 

 أنماط تعرض الجمهور السٌناوي لشبكات التواصل االجتماعً:  د/ إبراهٌم حسن المرسً 601

الفترة الزمنية. بينما بمغ عدد مستخدمي تويتر النشطيف في العالـ العربي مميوف مستخدـ في تمؾ  5.9مف 
تضـ  المممكة العربية السعودية أكبر عدد مف مستخدمي  .5347مميوف مستخدـ اعتبارا مف مارس  ;.8

= مف جميع مستخدمي 73مميوف مستخدـ، وىو ما يمثؿ  5.7تويتر النشطيف بالمنطقة العربية نحو 
نتجيا مستخدمي تويتر في العالـ العربي ييقدر عدد التغريدات التي و  .في المنطقة العربية تويتر النشطيف

= مف جميع التغريدات 73مميوف تويتو، تنتج المممكة العربية السعودية وحدىا  866 نحو 5347مارس 
  .(8)=43= وتنتج الكويت :4في العالـ العربي، في حيف تنتج مصر 

ىاؤالتها:ىأوال:ىمذكلةىالدرادةىوتد
لقد اجتاحت الثورة اإلعالمية الجديدة كؿ أدوات الرقابة ووسائميا، وتمكنت مف اختراؽ الحواجز التي      

وساعدت وسائؿ التواصؿ  ،(9)أقامتيا األنظمة الحكومية، ولعب دور المنبر والمحرض والدافع إلى الثورة 
التعبير عف آرائيـ والتعميؽ عمييا، عمى  وفأو أفراد عاديوف يإعالماالجتماعي مستخدمييا سواء 

ومشاركتيا بعيدا عف الرقابة المفروضة عمى وسائؿ اإلعالـ، وبعيدا عف حارس البوابة اإلعالمية، وأصبح 
 وخبراتو وأفكاره ومعتقداتو. ئوالفضاء واسعا ومتاحا لمجميع لنشر آرا

واالتجاىات واآلراء وتبادليا، وأتاحت  وساعدت في نقؿ المعرفة واألخبار واألحداث، وعرض األفكار     
مساحة واسعة مف حرية التعبير، بعيدا عف خطابات موجية، ورقابة مفروضة، وبدأت تنافس وسائؿ 
اإلعالـ التقميدية، وسحبت البساط مف تحت أقداميا، وانجذب إلييا قطاع عريض مف جماىير وسائؿ 

شبع احتياجات، افتقدوىا في وسائؿ اإلعالـ التقميدية، اإلعالـ، فرأوا فييا إعالما بديال يمبي رغبات، وي
ىذه الشبكات لما توفره مف عناصر جذب تمثمت في  مستخدميووصؿ األمر إلى حد اإلدماف لدى بعض 

ومرونة االستخداـ وسيولة التعامؿ ورخص والتعددية والجماىيرية وتزاوج الوسائط التكنولوجية،  ،التفاعمية
 التكاليؼ.

، وفي ظؿ اعي، والتي أصبحت متنفسا لمجميورء شيوع وانتشار شبكات التواصؿ االجتموفي ضو      
وتنامي أزمة الثقة بيف  ،تالحؽ األحداث اليومية، ونفور الجماىير مف مضموف وسائؿ اإلعالـ التقميدي

سيناء  وسائؿ اإلعالـ التقميدية وجميورىا، واالنخفاض الكبير في أرقاـ توزيع الصحؼ، وما تشيده منطقة
جابة عمى التساؤؿ إلمف أحداث متالحقة، جذبت األنظار إلييا، لذا تسعى ىذه الدراسة لمتحقؽ مف ا

تعرض الجميور السيناوي لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بتشكيل الرئيسي المتمثؿ في ما أنماط 
 التساؤالت التالية؟:جابة عمى إلجابة عمى ىذا التساؤؿ ينبغى اإل؟ ولالرأي نحو األحداث الجارية

 –كثافتو  –ما أنماط تعرض الجميور السيناوي لشبكات التواصؿ االجتماعي ) حجـ التعرض  -4
أنواع الشبكات  -الفترة الزمنية الشتراكو في الشبكات –المدة التي يقضييا عمى شبكات التواصؿ 

 التي يشترؾ فييا(؟ 
وسائؿ اإلعالـ التقميدية في وعالقتيـ ب ما أثر اعتماد الجميور عمى شبكات التواصؿ االجتماعي -5

 تكويف الرأي نحو األحداث الجارية؟
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 ما الموضوعات التي ييتـ الجميور السيناوي بتداوليا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي؟ -6
ما أشكاؿ التواصؿ المحتمفة التي يمارسيا الجميور)عينة الدراسة( عمى شبكات التواصؿ  -7

 ( لألحداث اليومية؟االجتماعي )المؤيدة والمعارضة
ما درجة االعتماد الجميور)عينة الدراسة( عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تكويف الرأي تجاه  -8

 األحداث الجارية؟
 ما دوافع تعرض الجميور)عينة الدراسة( لشبكات التواصؿ االجتماعي؟   -9
 ما درجة ثقة الجميور)عينة الدراسة( في شبكات التواصؿ االجتماعي؟ -:
ىأهموةىالدرادة:ثانوا:ى

دراسة تفاعؿ الجميور السيناوي مع شبكات التواصؿ االجتماعية في ظؿ الظروؼ القاسية التي  -4
يعاني منيا أبناء سيناء. وقمة اىتماـ البحوث اإلعالمية في مصر بقياس المردود اإلعالمي لمجميور 

 السيناوي. 
يال جديدا مالئما الحتياجات واىتمامات أىمية الدور الذي تمعبو شبكات التواصؿ باعتبارىا إعالما بد -5

 .ممبيا لرغباتيـ ومعبرا عف أرائيـالجميور. 
، وقياس مدى فعالية القاء الضوء عمى عالقة الجميور بشبكات التواصؿ ووسائؿ اإلعالـ التقميدية -6

 ىذه الشبكات في تكويف الرأي تجاه األحداث الجارية.
اصؿ في تكويف الرأي )أنماط التعرض (، والمتغيرات قياس المتغيرات المؤثرة في دور شبكات التو  -7

 الوسيطة .
ىثالثا:ىأهدافىالدرادةى:ى

كثافتو  –أنماط تعرض الجميور السيناوي لشبكات التواصؿ االجتماعي )حجـ التعرض  الكشؼ عف -4
أنواع الشبكات  -الفترة الزمنية الشتراكو في الشبكات –المدة التي يقضييا عمى شبكات التواصؿ  –

 التي يشترؾ فييا(.
ائؿ اإلعالـ معرفة اعتماد الجميور عمى شبكات التواصؿ االجتماعي وعالقتو باعتمادىـ عمى وس -5

 التقميدية في تكويف الرأي نحو األحداث الجارية.
 .ليا عبر شبكات التواصؿ االجتماعيالتعرؼ عمى الموضوعات التي ييتـ الجميور السيناوي بتداو  -6
عمى شبكات التواصؿ  رصد أشكاؿ التواصؿ المحتمفة التي يمارسيا الجميور)عينة الدراسة( -7

 حداث اليومية.االجتماعي )المؤيدة والمعارضة( لأل
 قياس درجة االعتماد عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تكويف الرأي تجاه األحداث الجارية. -8
 التعرؼ عمى دوافع تعرض الجميور)عينة الدراسة( لشبكات التواصؿ االجتماعي   -9
 درجة ثقة الجميور في شبكات التواصؿ االجتماعي.قياس  -:
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 الدابقةىالدراداترابعا:ى
لشبكات تسعي الدراسة لرصد استخدامات النخبة األكاديمية واإلعالمية  (7)5102محسن  دراسة لمياء -4

االشباعات المتحققة منيا، والكشؼ عف السمات الشكمية لمواقع التواصؿ التواصؿ االجتماعي، ورصد 
ونوع الخدمات التي تتيحيا، وأدوات التواصؿ خالؿ ىذه المواقع، وىي دراسة وصفية اعتمدت عمى 

خر أجنبي، وطبقت ج المسح اإلعالمي بشقيو الميداني والتحميمي، لموقعيف أحدىما عربي واآلمني
مف النخبة األكاديمية واإلعالمية. وأشارت إلى أىمية شبكات مفردة  733الدراسة الميدانية عمى 
نيا، لما توفره مف أخبار نترنت االستغناء عإلجميور، ولـ يعد بامكاف متصفحي االتواصؿ االجتماعي لم

         .شاممة وعاجمة ومعمومات ومعارؼ مفيدة ومتنوعة ومحادثاتوتغطية 
شؼ عف تأثير استخداـ تكنولوجيا شبكات كتيدؼ الدراسة لم (8) 5102دراسة ىشام سعيد فتحي  -5

اتصاؿ  جتماعية لألسرة المصرية وىؿ ىي وسيمةالنترنت عمى العالقات اإللتواصؿ االجتماعي عبر اا
فعالة؟ أـ أنيا أدت النفصاؿ وتفكؾ في العالقات األسرية؟ معرفة أىـ اآلثار النفسية واالجتماعية 
الناجمة عف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي ورصد درجة رقابة الوالديف عمى اشتخداـ شبكات 

ىرة والشرقية مفردة بمحافظات القا 753التواصؿ االجتماعي. وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا 
والمنيا، باستخداـ صحيفة االستبياف. وأشارت الدراسة لوجود أثار سمبية لمواقع التواصؿ االجتماعي 

صيات وىمية افتراضية، ، واستخداـ شخلشخصي التفاعمي بيف أفراد األسرةتمثمت في تقميميا لمحوار ا
بقاء أفراد األسرة عمى إيجابية إلرات ا، ومف التأثيالعالقات االجتماعية بيف األسرة ثرت سمبيا عمىأكما 

 األصدقاء واألقارب الذيف يعيشوف بعيدا. تواصؿ مع
تيدؼ الدراسة لمكشؼ عف عادات وأنماط استخداـ الصحفييف  (>)5102دراسة ايمان السيد غريب  -6

، وآثارىا عمى أداء تعرضو لما يعرض عمييا مف موضوعاتلشبكات التواصؿ االجتماعي، وحجـ 
، والكشؼ عف المعايير األخالقية ليذه يجابا، وتقييميـ ليذه المواقعا  صحفي سمبا و العمؿ ال

 ىصحفيا. وأكدت الدراسة اعتماد الصحفييف عم 583الشبكات.وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا 
مة مكانية استخداميا كوسيا  ي الستقاء األخبار والمعمومات، و خبار إالتواصؿ االجتماعي كمصدر  مواقع

نيا أجبرت أنيا تكشؼ ما التكشفو وسائؿ اإلعالـ الرسمية، كما أاتصاؿ فعالة مع المصادر، كما 
سمبيات الخفائيا، ومف أىـ إى الكشؼ عف معمومات كانت تستطيع وسائؿ اإلعالـ التقميدية عم

 استخداـ الصحفييف لمواقع التواصؿ االجتماعي عدـ مصداقية األخبار. 
تسػػعى ىػػذه الورقػػة البحثيػػة إلػػى تحديػػد   hilip M. NapolP 5102  (43) دراسةةة فميةةب نةةابولي -7

المالمح األساسية لكيفية تشكيؿ مفيػـو المصػمحة العامػة فػي مجػاؿ وسػائؿ اإلعػالـ االجتماعيػة، وذلػؾ 
اعتماًدا عمى الخطاب الحاكـ ليذه الوسائؿ ودراسػة ديناميكيػات كيفيػة اسػتخداـ منػابر ىػذه الوسػائؿ فػي 

شػػير ىػػػذه الورقػػػة البحثيػػة إلػػػى أف النمػػوذج الوقػػػائي والفػػػردي نشػػر األخبػػػار والمعمومػػات واسػػػتيالكيا، وت
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لممصػػمحة العامػػة يميػػز مجػػاؿ وسػػائؿ اإلعػػالـ االجتماعيػػة؛ ومػػف ثػػـ فػػةف ىػػذه الورقػػة البحثيػػة تضػػع فػػي 
 .الحسباف التأثيرات الكبيرة ليذا النموذج الناشئ في إدارة وسائؿ اإلعالـ االجتماعية

أصػبح الخػط الفاصػؿ بػيف األخبػار والػرأي عمػى  KyungmoKim 5102(44)دراسة كيةون  مةوكيم  -8
شبكة اإلنترنت غير واضح مف حيث الشكؿ والمضموف. في ىذا المعنى، تندمج عمميات نشر األخبار 

ػػػ  نموذجػا وقد اختػارت ىػذه الدراسػة كوريػا عمى شبكة اإلنترنت وتشكيؿ الرأي العاـ عبر الشبكة ذاتيا. 
الشخصية الخاصة بالحكـ عمى تنظػيـ خدمػة الشػبكة االجتماعيػة  كدراسة حالة ػػ وىو يتعمؽ بالتغريدات

ألخرى. وباالعتماد عمى طرؽ تحميؿ  (إخبارية/ رأي)الحكومية ىناؾ، مع تحميؿ االقتباسات مف شبكة 
وتفاعميا، وتأثير كؿ األطػر  (األخبار/اآلراء)الشبكات االجتماعية قامت ىذه الدراسة برصد كيفية نشر 

خػػرى داخػػؿ الوكػػاالت التػػي تتقاسػػـ األيديولوجيػػة نفسػػيا والتػػي ىػػي عمػػى النقػػيض. وقػػد األيديولوجيػػة األ
أظيػػرت النتػػائج أف الخطػػاب العػػاـ عمػػى الشػػبكة مسػػػتقطب ومجػػزأ بشػػكؿ واضػػح عمػػى طػػوؿ الخطػػػوط 
السياسية األيديولوجية.  فضاًل عف ذلؾ، أظيرت النتائج أف الفائز ىو كتمة التيار المحػافظ؛ ألنػو نجػح 

التضػػػامف داخػػػؿ الكتمػػػة، مػػػع تأكيػػػد تضػػػميف اإلطػػػارات اإلخباريػػػة بػػػالقيـ الثقافيػػػة لممجتمػػػع  فػػػي تحقيػػػؽ
 الكوري.  كذلؾ ناقشت الدراسة اآلثار المترتبة عمى ىذه النتائج في الديمقراطية الحديثة.

ييػدؼ البحػث لمعرفػة أثػر شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي عبػر  (45)(5102دراسة ربةاب رأفةت الجمةال ) -9
نترنػػت عمػػي النسػػؽ القيمػػي واألخالقػػي لػػدي الشػػباب، ورصػػد وتوصػػيؼ وتحميػػؿ وتقيػػيـ عالقػػة إلشػػبكة ا

الشباب بوسائؿ اإلعالـ الحديثػة فػي الوقػت الػراىف، رصػد آراء واتجاىػات الشػباب حػوؿ أسػباب انتشػار 
السػػػموكيات الالأخالقيػػػة وعالقػػػة ذلػػػؾ بكثافػػػة التعػػػرض لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ الجديػػػد. بػػػالتطبيؽ عمػػػى عينػػػة 

مفػردة مػف  933( سنة ، قواميا 68 – ;4) وائية متعددة المراحؿ ممثمة مف الشباب السعودي مف عش
ارتفػاع معػدؿ ، وأشةارت الدراسةة ىلة  مدينة جػدة. باسػتخداـ اسػتمارة اسػتبياف، ومجموعػات نقػاش مركػزة

 % أنيػـ يسػػتخدموف شػػبكات التواصػػؿ9.66;%. وأكػػد  433اسػتخداـ الشػػباب لشػػبكة االنترنػت بنسػػبة 
ا ا أحػػدث تػػأثيرً ف تخمػؽ مجػػاال عاًمػأنيػػا بػذلؾ اسػػتطاعت أعبػػر االنترنػت بانتظػػاـ ، وال شػؾ  االجتمػاعي

 التواصؿ االجتماعي منخفض لمغاية.  عمي النسؽ القيمي األخالقي . وأف معدؿ الثقة في مواقع
 . سعت الدراسة لمكشؼ عف تعرض الشباب الجامعي لمواقع(46) (5102دراسة عبدالصادق حسن ) -:

مفردة مف  685التواصؿ االجتماعي وعالقتو بوسائؿ اإلعالـ التقميدية، بالتطبيؽ عمى عينة قواميا 
% مف الشباب 433الشباب الجامعي بجامعتي دولمف والجامعة األىمية بالبحريف، وأشارت إلي أف 

 % منيـ يتعرضوف دائما، احتؿ الفيس بوؾ المرتبة8:يتعرضوف لشبكات التواصؿ االجتماعي، 
تير، وأكدت وجود فروؽ ذات داللة األولي في شبكات التواصؿ االجتماعي، يمييا اليوتيوب ثـ تو 

حصائية بيف الشباب طبقا لممتغيرات الديموغرافية المختمفة في دوافع تعرضيـ لمواقع التواصؿ إ
مواقع حصائية بيف معدالت تعرض الشباب الجامعي لات داللة إاالجتماعي، ووجود عالقة ارتباطية ذ

 التواصؿ وتعرضيـ لوسائؿ االتصاؿ التقميدية.   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362331915000269
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طبيعة وحدود التأثير الذي قامت بو الشبكات ىدفت الدراسة لرصد  (47) 5105دراسة أشرف جالل  -;
تحديد حجـ وطبيعة التعرض ، و االجتماعية في تشكيؿ الرأي العاـ العربي نحو الثورات العربية

العوامؿ المؤثرة في دور الشبكات االجتماعية في تشكيؿ  قياسو  واالستخداـ لمشبكات االجتماعية.
عة أو كانت متعمقة بطبي ،استخداـ الشبكاتأو  ،الرأي العاـ سواء كانت عوامؿ متعمقة بطبيعة التعرض

وىي دراسة وصفية استخدمت المنيج المسحي، مستخدمة أداة  .الجميور وخصائصو الديموجرافية
مفردة ، وأشارت الدراسة إلى  833عشوائية متعددة المراحؿ قواميا االستبياف والتي طبقت عمى عينة 

نتيجة لتوافر عامميف  لمشبكات االجتماعية في تكويف أراء الجميور نحو الثورات العربية،تفوؽ واضح 
وىما سماح ىذه الوسائؿ بحرية أكبر بكثير مف  رؾالمشا الديمقراطيأساسييف كما يؤكد النموذج 

التي  لموسائؿ التقميدية  حقيقيىناؾ تيديد . مشاركة بفاعميةالعمى تحقيؽ  وقدرتيا ،الوسائؿ التقميدية
وخاصة مع تطور الشبكات  –سواء كانت خاصة او حكومية  -ثبت عجزىا وفشميا  بدرجات مختمفة 

بوجو عاـ. Content receive based  االجتماعية بوجو خاص والمضموف المرتكز عمي المتمقي
لمنوع والجنسية في استخداـ األفراد لمشبكات االجتماعية واالعتماد عميو في تكويف  وثبت وجود أثر

أرائيـ، في حيف لـ يثبت وجود فروؽ ترجع لمسف أو التعميـ، كما ثبت وجود عالقة بيف الشبكة التي 
 يجابية في استخداـ الشبكة، وكذلؾ ثبت وجود عالقة بيفميا األفراد ومستوي التفاعؿ أو اإليستخد

 االعتماد عمي الشبكات االجتماعية واالتجاه نحو الثورات العربية.
تعتبػػر   Sobkowiczand anothe   Pawel 5105 (48)  خةةرون آدراسةةة بةةاول سةةوبكويز و  ->

الوسيمة المالئمة لتدفقات األفكار واآلراء، كما تمارس دوًرا متزايًدا في تحوؿ  وسائؿ اإلعالـ االجتماعية
المجتمػػع وتماسػػكو، ولكػػف القميػػؿ مفيػػوـ حتػػى اآلف حػػوؿ كيفيػػة ظيػػور اآلراء عبػػر اإلنترنػػت وانتشػػارىا 
وزخميػػا؛ وعميػػو فةنػػػو لمعالجػػة ىػػذه المشػػػكمة تػػـ طػػرح إطػػػار مقتػػرح لتشػػكيؿ الػػػرأي عمػػى أسػػاس تحميػػػؿ 

 سائؿ اإلعالـ االجتماعية ووضع نموذج لمنظاـ المادي االجتماعي. محتوى و 
الموضػػػوع اآللػػػي،  -4وعميػػو تػػػـ توصػػػيؼ ثػػالث فئػػػات لتتبػػػع اآلراء والمحاكػػاة عمػػػى شػػػبكة اإلنترنػػت

 -6نمذجة تدفؽ المعمومات المبني عمػى المحاكػاة.  -5الكشؼ عف العاطفة والرأي في الوقت الفعمي. 
نمذجة شبكات الرأي، متضمنة الظروؼ االجتماعية والنفسية الخاصة، مثػؿ: تػأثير العواطػؼ، ووسػائؿ 

تـ عرض ثالثة سيناريوىات تطبيقية لتوضيح ثـ اإلعالـ، والقادة، وتغيير الشبكات االجتماعية... إلخ. 
 اإلطار وتحفيز إجراء المزيد مف البحوث والدراسات. 

تسػػعى ىػػذه الدراسػػة إلػػى قيػػاس مػػدى   (61) (5105ت  عبةةد المحسةةن )دراسةةة  دينةةا عرابةةي و بسةةن  -43
مػػف خػػػالؿ رصػػد نمػػػط المضػػموف الخبػػػري الػػػذيف  ،مصػػداقية مواقػػػع التواصػػؿ االجتمػػػاعي لػػدى الشػػػباب

يتعرض لو الجميور في المجتمع السعودي في المواقع االجتماعية، ومدى اعتمادىـ عمى ما يقدـ فييػا 
مفػردة  533نة عشػوائية مػف الجميػور السػعودي مػف الشػباب قواميػا مف أخبار. وىي دراسة مسحية لعي

لكترونيػػػة ألمػػػاد الشػػػباب السػػػعودي عمػػػى الصػػػحؼ امػػػف الشػػػباب. وأشػػػارت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى اعت

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X12000901
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%، ثػػـ 8.:5%، تالىػػا تػػويتر بنسػػبة 69.8حيػػث جػػاءت فػػى الترتيػػب األوؿ بنسػػبة  ،كمصػػدر لألخبػػار
%. وأف مواقػع التػويتر األكثػر انتشػارا 8.:4الفػيس بػوؾ بنسػبة %، وأقتػرب منػو 8.;4اليوتيوب بنسبة 

%، تػػاله الفػػيس بػػوؾ بفػػارؽ بسػػيط 66.8لػػدي الشػػباب السػػعودي حيػػث جػػاء فػػى الترتيػػب األوؿ بنسػػبة 
%.  وجاءت مصداقية معمومػات مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي فػى 58تيوب بنسبة و %، ثـ الي66بنسبة 

% ، ثػـ حريتيػا فػى 54ا مباشرة سػرعتيا فػى نقػؿ األخبػار بنسػبة % ، تالى54,8المرتبة األولي بنسبة 
% ، ثـ تنوعيا في إعطاء فكرة عف كؿ ما يحصػؿ فػي العػالـ بنسػبة :4مناقشة قضايا المجتمع بنسبة 

% ثـ كونيا تعبر عف 8,>نفرادىا بعرض أخبار غير موجودة في الوسائؿ األخرى بنسبة ا% ثـ 48,8
 %. 9رأيي و رأي المجتمع بأكممو بنسبة 

اتجيت الدراسة لرصد وتحميؿ دور الشبكات  Yousra Allam 5100 (07) يسرا عالم دراسة -00
 التيوأكدت الدراسة أف الشبكات االجتماعية كانت الشرارة األولي  ،االجتماعية في الثورة المصرية

التي كانت ستحدث بشكؿ أو بأخر سواء مف خالؿ الياتؼ األرضي أو  ،أشعمت الثورة المصرية
لكف الشبكات االجتماعية ساىمت في اإلسراع بيذه الثورة مف جانب وأدت إلي دقة تنظيميا ، المحموؿ

حكومة المصرية لجأت لقطع االنترنت واالتصاالت خمسة أياـ بعد أف مف جانب آخر بدليؿ أف ال
أدركت قوة وفاعمية الشبكات االجتماعية في تنظيـ حركة الثوار، وأكدت الدراسة التي أجريت عمي 

% 3; ،% يستخدموف الفيسبوؾ5>المصرييف مف مختمؼ الشرائح والفئات االجتماعية أف أكثر مف 
% مف >;وأكد  ،،ساعة أسبوعيا 44المصرييف الشبكات ألكثر مف   % مف83ويستخدـ  ،اليوتيوب

ويميو تويتر ويوتيوب الذي جاء كأكثر الوسائؿ  ،أفراد العينة أف الفيسبوؾ ينشر المعمومات بشكؿ أسرع
نما في  ،ليس فقط في الجانب الثوري ،مصداقية، وأكدت الدراسة الدور الكبير لمشبكات االجتماعية وا 

حيث تواجدت بمختمؼ شرائحيا إلي  ،لتقميدي لممرأة وحفزىا لممشاركة السياسية الفاعمةتغيير الدور ا
 لكتروني. ألجانب الرجؿ في ميداف التحرير وفي الفضاء ا

ركزت ىذه الدراسة عمي الدور الذي  2011Markus Sabadello  (08)ماركوس ساباديمو دراسة -05
وأكدت الدراسة نجاح ، واتجاىات الجماىير العربيةقامت بو الشبكات االجتماعية في تشكيؿ أراء 

الشبكات االجتماعية في تكويف وعي الطميعة المثقفة التي بدورىا نقمت ىذا الوعي لباقي المجموعات 
، وحددت الدراسة أىـ األدوار التي قامت بيا الشبكات لمثورة  باستخداـ االتصاؿ الشفييالمييأة 

خالؿ التأثير عمي آراء ومعتقدات األفراد واتجاىاتيـ السياسية،  التحوؿ الفردي مف االجتماعية في
تقريب العالقات البينية بيف الجماعات المختمفة مف خالؿ بث األفكار المشتركة والتعقيب عمييا 
وتكويف مجموعات شبو متجانسة مف خالؿ صفحات ومجموعات، العمؿ الجماعي حيث استخدمت 

وضع سياسات تنظيمية لمقوي  ،والمظاىرات بطريقة سيمة منظمة الشبكات في تنظيـ خروج المسيرات
جذب االنتباه و  ،المختمفة تضمنت الدعاية والدعاية المضادة والرد عمي أي محاوالت الختراؽ الثوار
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رساؿ أو تسريب وثائؽ وصور  الخارجي مف خالؿ نشر أخبار وأىداؼ ىذه الحركات والتجمعات وا 
 .امع إعالف الجزيرة ترحيبيا باستقباؿ ىذه المواد ونشرىوفيديو ألحداث الثورة وخاصة 

تسعى الدراسة لمعرفة الدور الفاعؿ الذي قامت بو وسائؿ : (09) (5100دراسة جامعة واشنطن ) -46
اإلعالـ اإلجتماعية مثؿ: )تويتر والفيس بوؾ( في إشعاؿ وتفعيؿ الثورات العربية المختمفة، والتي 

 ،تعميؽ )تويتر(ميوف م 6وشماؿ أفريقيا، واعتمدت الدراسة عمى اجتاحت بعض دوؿ الشرؽ األوسط 
وساعات ال تحصى مف أشرطة فيديو )يوتيوب( مف المواقع الشخصية، لمعرفة دورىا في ربيع الثورات 
العربية. وأوضحت الدراسة أف الثرثرة عف الثورة بدأت قبؿ قميؿ مف الثورات في كثير مف األحياف،  

( تعميؽ في اليوـ الواحد لتصؿ إلى أكثر مف 5633ي )تويتر( قد ارتفعت مف )ووجد أف التعميقات ف
طية والتغيير. ( في اليوـ الواحد، وىذا يعكس نوعًا مف االنفجار والعطش لمحرية والديمقرا563333)

لممواقع واإلنترنت مف ممارسة حرية التعميقات والمحادثات بصورة الفتة. وواجيت  وفواستفاد المستخدم
الحكومات تحديات صعبة في عممية قطع االتصاالت أو اإلنترنت أو حتى الياتؼ النقاؿ"،  بعض

 وأكدت أف وسائؿ اإلعالـ الحديثة كاف ليا دور كبير في عممية التغيير. 
تناولت ىذه الدراسة عددا مف  Jeffry Ghannam (53) 2011  جيفري جنام دراسة  -47

المؤشرات الدالة عمي تزايد دور الشبكات االجتماعية في تكويف الرأي العاـ منيا اىتماـ شركة جوجؿ 
، وأكدت  5348مميوف عاـ  433بالمنطقة العربية التي سيصؿ استخداميا لمشبكات االجتماعية 

مصر فقد وصؿ عدد المستخدميف أثناء فرد في إدارة لمتابعة الفيسبوؾ في  78الدراسة رغـ وجود 
ساعة كؿ دقيقة في تجربة  57مميوف ووصؿ عدد تحميالت الفيديو عمي اليوتيوب إلي  8الثورة إلي 

 58 ىلإيبات عمي التويتر وبعض المدونات جديدة الختزاؿ الزمف في وقت عصيب ووصؿ عدد التعق
بمياـ الرقيب االجتماعي والسياسي وزاد اعتماد ألؼ وأثبتت الشبكات االجتماعية دورىا الياـ في القياـ 

 األفراد عمي ىذه الوسائؿ الحرة المرنة في تكويف أرائيـ واتجاىاتيـ. 
حوؿ أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعمية باإلنترنت  (54)(5119دراسة أشرف جالل حسن ) -48

ورسائؿ الفضائيات عمى العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة المصرية والقطرية، وىدفت الدراسة 
إلى التعرؼ عمى طبيعة وحدود التأثير الذي أحدثتو وسائؿ اإلعالـ الحديثة ) الفضائيات والمواقع 

( عمى طبيعة وشكؿ العالقات االجتماعية واالتصالية داخؿ األسرة المصرية االجتماعية والمدونات
مقارنة باألسرة القطرية بحكـ أف ىذه الوسائؿ وفرت فرصا عديدة لإلعالـ الجديد، وتمثمت أىـ النتائج: 
في أف ىناؾ إقبااًل كبيرًا مف جانب الشباب عمى المواقع االجتماعية بشبكة اإلنترنت. واحتؿ الفيس 

وؾ و يوتيوب وماى سبيس مواقع الصدارة كشبكات اجتماعية مفضمة ألفراد العينة الذيف يعتبروف أف ب
سنة( لمدردشة  ;4-48أصدقائيـ المرجع األوؿ ليـ في حالة حدوث مشكمة ليـ. ويميؿ سف )

 سنة( إلى البريد اإللكترونى والتصفح.55->4والمنتيات والرسائؿ النصية بينما يميؿ سف )
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سعت إلى التعرؼ عمى دوافع استخداـ الشباب المصري  (55)(5119نرمين زكريا خضر)دراسة  -49
لموقع الفيس بوؾ، والكشؼ عف طبيعة العالقات االجتماعية والصداقات التي يكونيا الشباب المصري 
وأولوية تفضيميـ ليا عند التعامؿ مع أصحابيا، والتعرؼ عمى طريقتيـ لمتعبير عف حالتيـ النفسية 

تماعية مف خالؿ استخداميـ موقع الفيس بوؾ. وتوصمت الدراسة إلى أف أىـ مصادر معرفة واالج
قضاء أوقات الفراغ و  الطالب بموقع الفيس بوؾ ىـ األصدقاء والمعارؼ، وأف دافع التسمية والترفيو

يأتي عمى رأس قائمة دوافع استخداـ طالب الجامعة لموقع الفيس بوؾ. كما توصمت إلى أف مشاىدة 
ألبومات الصور الخاصة باألصدقاء تأتى عمى رأس قائمة األنشطة التي يمارسيا المبحوثوف عمى 

وأف التفاعؿ االجتماعي بيف األشخاص عبر موقع الفيس بوؾ يؤدى إلى تنمية  موقع الفيس بوؾ،
اصؿ الميارات الشخصية والخبرات الحياتية والتعامؿ مع اآلخريف، وأف مف أىـ مزايا الفيس بوؾ التو 

 مع األصدقاء ومواكبة ما يجرى والتعرؼ عمى الحالة النفسية ألصدقائيـ.
 :  التعميق عم  الدراسات السابقة وكيفية استفادة الباحث منيا

بعد استعراض الدراسات السابقة يمكف استخالص أنيا اتجيت لرصد والكشؼ عف استخدامات      
قة منيا، وأكدت العديد مف الدراسات دور وسائؿ الجميور لمشبكات االجتماعية واالشباعات المتحق

اإلعالـ في تكويف االتجاه والرأي تجاه ثورات الربيع العربي، كما أشارت بعض الدراسات إلى آثار 
أشارت بعض الدراسات إلى عدـ ، كما سرية واالجتماعيةألبكات االجتماعية عمى العالقات ااستخداـ الش

الدراسات عمى فئة الشباب، وتناوؿ  معظـالثقة في مصداقية ما ينشر عمى شبكات التواصؿ، وركزت 
فيـ أبعاد المشكمة البحثية وصياغتيا بعضيا النخبة. وقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في: 

تكويف خمفية نظرية ومعرفية  مداخؿ النظرية.تحديد اإلطار النظري لمدراسة وتحديد الوتحديد أىميت و 
حوؿ استخدامات الشبكات االجتماعية ودورىا في تشكيؿ الرأي العاـ والنسؽ القيمي واالتجاىات . وضع 
بعض فروض الدراسة. المساعدة في تصميـ استمارة االستبياف وبعض المقاييس. تفسير بعض نتائج 

 سات السابقة.الدراسة في ضوء ما توصمت بو نتائج الدرا
 

ىاالطارىالنظريىللدرادةى:خامدا:ى
 Public Sphere نظرية المجال العام: أوال

الثورة المعرفية التي يف نظرًا لمتطور التقني اليائؿ و ازداد االىتماـ بيذه النظرية في العقديف االخير      
المتزايد بامكانياتو المعموماتية ( إلى أف وجود اإلنترنت وتأثيره 5343نعيشيا حيث أشار دينس ماكويؿ)

اليائمة واستخداماتو المتعددة قد أحدث تطويرًا في البيئة اإلعالمية،وفي العالقات التقميدية بيف الفرد 
اىتمت العديد مف الدراسات والنظريات بتأثيرات وسائؿ االتصاؿ عمى الفرد و  .(56)والنظاـ اإلعالمي

ومستويات ىذا التأثير، وانتيت إلى وصؼ جميور وسائؿ االتصاؿ بأنو إيجابي ونشط فى مواجية 
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محتوى وسائؿ االتصاؿ واإلعالـ، وأصبح االىتماـ بتفسير السموؾ االتصالي لمفرد ىو االتجاه السائد فى 
 .(57)قة الفرد مع وسائؿ االتصاؿدراسات عال

نشاط الجميور يتمثؿ في إمكانية استخداـ أجيزة   أف Jay G Blumler (1979) وضحأو        
اإلعالـ كبديؿ لالتصاؿ الشخصي لمحصوؿ عمى المعمومات، بجانب االستخداـ العمدى لمضاميف أجيزة 

دراسة سموؾ الفرد المتمقي وعالقتو  ، ونظرية المجاؿ العاـ أحد النظريات التي حاولت(58)اإلعالـ
بالمجتمع، خاصة بعد أف أصبحت العالقة بيف المجتمع المدني والحياة العامة موضوعا رئيسيا لممناقشة 

   .(59)في العديد مف التخصصات
وتقوـ نظرية "المجاؿ العاـ" عمى وصؼ وشرح عممية تشكيؿ الرأي العاـ والمؤشرات االجتماعية      

الرأي العاـ. ويتوسط النظرية مجاالت السمطة العامة والحكومة والمجاؿ  تكويفلتي تساعد عمى والثقافية ا
مجتمع افتراضي أو خيالي ليس مف  فيو الخاص الذي قد يركز عمى الشئوف الخاصة باألسرة واألفراد. 

الضروري التواجد في مكاف معروؼ أو مميز، يتكوف مف مجموعة أفراد ليـ سمات مشتركة يجتمعوف 
بعضيـ ببعض كجميور، ليقوموا بوضع وتحديد احتياجات المجتمع مف الدولة. ويعتبر المجاؿ العاـ 

 . مف خالؿ السموكيات والحوار فيو يبرز اآلراء واالتجاىات ،مصدرًا لتكويف الرأي العاـ
ويشير ىابرماس إلى أف المجاؿ العاـ يظير إلى الوجود مف خالؿ كؿ حوار يتجمع فيو األفراد     

الخصوصييف لتشكيؿ ىيئة عامة دوف اعتبار لمفروؽ الفردية بينيـ وتتمثؿ سمات المجاؿ العاـ فيما 
أف يتـ تشكيؿ ما يقرب مف الرأي العاـ.  ينشأ  : ىو حيز مف حياتنا االجتماعية، يمكف مف خاللو(11)يمي

مف أفراد خصوصييف، يجتمعوف معا كجميور ليتناولوا احتياجات المجتمع مف الدولة. مجموعة أشخاص 
 يستفيدوف مف عقالنيتيـ وتفكيرىـ في مناقشة المسائؿ العامة.

   Media Dependency مدخل االعتماد عم  وسائل اإلعالم : ثانيا
أحد المداخؿ التى تشكؿ عالقات الجميور مع وسائؿ اإلعالـ حيث تعد درجة اعتماد األفراد  وىو     

عمى معمومات وسائؿ اإلعالـ ىى األساس لفيـ تأثير الرسائؿ اإلعالمية عمى المعتقدات والمشاعر 
تحقيؽ يتـ ل  ف االعتماد المتبادؿ بيف األفراد ونظـ وسائؿ االتصاؿأويؤكد المدخؿ عمي  ، والسموؾ

         : مثؿ معرفة الذات مف خالؿ التعمـ والحصوؿ عمى الخبرات.الفيم -0 :(;5)األىداؼ التالية 
                               : ويشمؿ عمى توجيو السموؾ لمتعامؿ مع المواقؼ جديدة أو الصعبة.التوجيو -5
 .االسترخاء والتسمية الجماعية، عمى التسمية المنعزلة مثؿ الراحةشمؿ ي: و التسمية -2

ومف األىداؼ الرئيسية لنظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ الكشؼ عف األسباب التي تجعؿ لوسائؿ 
 وفي أحياف أخرى تكوف ليا تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوعا ما.، قوية ومباشرة ارً اثآاإلعالـ أحيانا 

ى
ى
ى
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ىالدرادةى:ىىومتغوراتىفروضىداددا:ى
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات المبحوثيف عمى مقياس التعرض  -4

لمواقع التواصؿ االجتماعي ومتوسطات درجات اعتمادىـ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في تكويف 
 الرأي نحو األحداث الجارية.

مناقشة ومتوسط درجات االعتماد توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات ال -5
 .عمييا في تكويف الرأي

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات الثقة في شبكات التواصؿ ومتوسط  -6
  .درجات االعتماد عمييا في تكويف الرأي

الوسائؿ  قؿ االعتماد عمى االجتماعي في تكويف الرأي  كمما زاد االعتماد عمى شبكات التواصؿ -4
 .اإلعالمية التقميدية

بيف المتغيرات الديموغرافية واالعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في  دالة احصائيا توجد فروؽ -2
 .تكويف الرأي

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف حجـ التعرض لشبكات التواصؿ االجتماعي واالعتماد  -6
 .األحداث الجاريةعمييا في تكويف الرأي تجاه 

شبكة التي يفضؿ الجميور السيناوي استخداميا وبيف ال ىناؾ عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف-:
 مقياس التفاعؿ في االستخداـ.

ىمتغوراتىالدرادة:ى
)المتغيرات  المتغيرات الوسيطة)أنماط التعرض لشبكات التواصؿ االجتماعي،  المتغير المستقل     

 )تكويف الرأي نحو األحداث الجارية(. المتغير التابع -الديموجرافية(
ىدابعا:ىاالجراءاتىالمنهجوةىللدرادة

ىالدرادةى:ومنهجىىنوعى
أنماط تعرض الجميور تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التى تسعى لرصد وتوصيؼ      

ومقارنتيا بوسائؿ  ،وعالقتيا بتكويف الرأي تجاه األحداث الجاريةالسيناوي لشبكات التواصؿ االجتماعي، 
مف خاللو تـ مسح عينة مف الجميور ، اعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحىو اإلعالـ التقميدية. 

 .السيناوي
 الدرادةى:ىورونةىمجتمعى

مف أبناء محافظة يتكوف مجتمع الدراسة مف الجميور الذي يتعامؿ مع شبكات التواصؿ االجتماعي      
تمثمت عينة ىذه الدراسة في عينة و  عامًا. ;4في جميورية مصر العربية ممف أعمارىـ فوؽ  شماؿ سيناء

عامًا، لقدرتيـ  ;4مفردة مف أبناء محافظة شماؿ سيناء، ممف أعمارىـ فوؽ  754عشوائية ، بمغ قواميا 
 لمستخدمة.دالء بمعمومات سميمة والحكـ عمى عبارات المقاييس اعمى اإل
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 (6جدول )

 خصائص عٌنة الدراسة

 الفئات المتغيرات
 الترتيب ىجمالي العينة

 % التكرار

 النوع
 0 86 552 ذكور

 5        :7 098 ىناث

 االقامة
 4 9.>9 6>5 مدينة

 5 63.7 ;45 قرية 

 التعميم

 7 >.9 59 أقل متوسط

 5 7.>5 054 فوق المتوسط

 4 :.86 556 جامعي

 6 43 45 دراسات عميا

 2 7.: 64 ليبرالي

االنتماء 
 السياسي

 8 >.8 58 اشتراكي

 5 ;.; :6 اسالمي

 4 9.7 :5 حركة أو تحالف

 4 4.8: 634 ال انتمي

 السن

 4 94.8 561     21أقل من 

 5 54.6 91 42وأقل من  21من 

 6 45.8 86     سنة 61ىل   42من 
 4 :.7 53 61أكثر من 

ىج(ىأداةىجمعىالبواناتى:
  تـ االعتماد عمى استمارة استقصاء مقننة تضمنت عددًا مف األسئمة الرئيسية والمقاييس التى

نترنت إلتضمف أنماط استخداـ ا األولتغطى أىداؼ وأبعاد الدراسة وتضمنت عدة أجزء كما يمي: 
التواصؿ، وأىـ  وشبكات التواصؿ االجتماعية مف حيث حجـ التعرض وكثافتو وأشكاؿ

 الثان الموضوعات التي ييتـ بيا الجميور ووسيمة االستخداـ والمدة الزمنية الستخداـ الشبكات، و
قياس دوافع وأسباب تفضيؿ الشبكات ودرجة االعتماد عمييا، وأثرىا عمى وسائؿ اإلعالـ التقميدية 

قياس درجة اعتماد  الثالثومواقؼ الجميور في التعامؿ مع الحاالت المختمفة عبر الشبكات، و
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 53الجميور عمى الشبكات في تكويف أرائيـ مف خالؿ مجموعة مف األحداث الجارية بمغت 
 أسئمة عف المتغيرات الديموجرافية.  الرابعحدثا، و

% أي 43كما تـ إجراء اختبار فعمي الستمارة االستقصاء مف خالؿ تطبيقيا عمى عينة نسبتيا  -
 .شباب مف الجنسيفة مف المفرد 73ما يعادؿ 

ىىالثبات:اىالصدقىود(ىاختبار
مجموعة مف رُ عرض االضزّبرح عٍى خ، ثُ رُ لٍبش اٌصذق فً ضوء أهذاف وفروض اٌذراض     

 -رصٍُّ اٌّمٍبش فً ضوء ِراجعخ اٌذراضبد اٌطبثمخ  -لتحقيؽ الصدؽ الظاىري لمبيانات  (>5)المحكميف

وتـ حساب ، تطبيؽ االستمارة عمى نفس العينة مف المبحوثيفتـ إعادة ، و  %01عٍى  لجًٍاخزجبر  إجراء
وىي نسبة عالية تدؿ عمى قابمية استمارة  ،0.87نسبة الثبات بيف التطبيقيف، وقد بمغت نسبة الثبات 

 االستقصاء لمتطبيؽ.
ى:ىهـ(ىىالمعالجةىاالحصائوةىللبوانات

المجوء إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية " ،وتـ SPSSالمعالجة اإلحصائية باستخداـ برنامج "      
المتوسطات الحسابية واالنحرافات -التكرارات البسيطة والنسب المئوية:التالية في تحميؿ بيانات الدراسة

معامؿ ارتباط بيرسوف لمعالقة الخطية بيف متغيريف ،ولدراسة الداللة اإلحصائية لمعالقة بيف  -المعيارية
 .، واختبار ؼ. واختبار ت5اختبار كا األسمية متغيريف مف المتغيرات

 : حدود الدراسة
 عمي النحو التالي:بيذه الدراسة يمكف تحديد األطر الخاصة 

 الحدود الجغرافية: محافظة شماؿ سيناء.  -4
 اإلطارالوسائمى: شبكات التواصؿ االجتماعي. -4
 5348مايو ويونيو الحدود الموضوعية: بعض األحداث الجارية التي وقعت خالؿ شيري  -5
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ىنتائجىالدرادةىومناقذتها

 :أوال : النتائ  العامة لمدراسة المسحية
 لإلنترنتالسيناوى  استخدام الجميور -0

 (5جدوؿ )
 استخدام العينة لالنترنت 

 االناث الذكور االستخدام 
 الترتيب المجموع

 % ؾ % ك
 5.:9 6;5 64.7 465 68.7 484 دائما 

 ;.:5 :44 5.:5 89 7.;5 94 أحيانا

 8 54 5.4 > >.5 45 ال

 433 754 ;.79 :>4 86.5 557 المجموع

نترنػػت كوسػػيمة اتصػػالية، إلوفػػى إطػػار السػػعي لفيػػـ عالقػػة عينػػة الدراسػػة مػػف الجميػػور السػػيناوي بشػػبكة ا  
العينػة  % مػف إجمػالي5.:9 تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ عف استخداـ العينة لالنترنت ، بدايػة أكػد ذلػؾ

%. 8% ، ثػـ ال يسػتخدمو بنسػبة  ;.:5 ، ويمي ذلؾ فئة ) أحيانا( وبنسبةنترنت دائماإلأنيـ يستخدموف ا
وقد يرجع ذلػؾ بسػبب وجػود شػبكة االتصػاالت المحمولػة أو األرضػية فػي بعػض المنػاطؽ فػي سػيناء نظػرا 

ظػاـ االتصػاالت فػي لطبيعة التضاريس ووجػود بعػض ىػذه المنػاطؽ داخػؿ الصػحراء ، فضػال عػف عػدـ انت
 سيناء لمظروؼ األمنية.  
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 وسيمة الدخول الجميور السيناوي لالنترنت -2
 (1جدول )

 كٌفٌة دخول العٌنة على االنترنت

 
 مكاف االستخداـ

  اإلجابة
 % ك الترتيب

 4 9.;6 ;>4 الياتؼ المحموؿ

 6 :.;4 9> العمؿ( -كمبيوتر)المنزؿ

 5 >.58 466 الالب توب 

 7 :.45 98 جياز لوحي

 8 9 64 انترنت كافيو

 -- 433 846 المجموع
    

% ;.6نترنت حيث أكد إليعرض الجدوؿ السابؽ لتوزيع العينة وفقا لممكاف األكثر استخداما لشبكة ا    
 63 .تشابو مع نتائج دراسة رباب رأفتىو ما نترنت، و إليـ لمياتؼ المحموؿ لمدخوؿ عمى ااستخدام
 الجميور السيناوي شبكات التواصل االجتماعياستخدام  -6

 (1جدول )

 شبكات التواصل االجتماعً الجمهور السٌناوي استخدام

 *733ف= 
 

 مدي االستخدام
  المجموع

الوزن 
 المرجح

 % ك

 4.9 86.6 546 دائما

 >.3 :.79 :;4 أحيانا

 - - - ال 

 - 433 733 المجموع

                                                           
 مفردة .  754استبعاد مف ال يستخدـ شبكات التواصؿ االجتماعي، حيث كاف قواـ العينة مفردة وذلؾ بعد  733حجـ العينة أصبح  *
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ف شبكات % أنيـ يستخدمو 86.6تأكيد العينة معظـ العينة بنسبة تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى 
، في حيف لـ ترد تكرارات لعدـ استخداـ شبكات %:.79التواصؿ االجتماعي دائما، يمييا أحيانا بنسبة 

 نترنت.إلالتواصؿ االجتماعي، حيث تـ استبعاد مف لـ يستخدـ شبكة ا
 تقييم خدمة االنترنت بمنطقة سكن العينة -7

 (1)جدول 

 الجمهور لخدمة االنترنت بمنطقة السكن تقٌٌم

 مستوى الخدمة
 المجموع

 الترتيب
 % ك

 6 5.;4 6: ممتازة

 4 ;.>6 >48 متوسطة

 5 ;5 445 ضعيفة

 7 47 89 متقطعة

 -- 433 733 المجموع

الخدمة % باف ;.>6نترنت بمنطقة سكنيـ، حيث أكد إليعرض الجدوؿ السابؽ تقييـ العينة لخدمة ا    
% وىي في اعتقاد الباحث نسبة كبيرة ولكنيا واقعية في ضوء ;5، يمييا الخدمة ضعيفة بنسبة متوسطة

 %.   47% ، وأخيرا متقطعة بنسبة 5.;4األسباب التي أشرنا إلييا الحقا، ثـ ممتازة 

 أنواع شبكات التواصل االجتماعية التي يستخدميا الجميور السيناوي -8
 (1جدول )

  العٌنة ألنواع شبكات التواصل االجتماعٌةاستخدام 

   الشبكات االجتماعية
 المجموع االناث الذكور

 % ؾ % ؾ % ؾ
 6.:6 654 >.49 479 53.6 4:8  الفيس بوك -

 ;.48 469 :.: 99 4.; 3:  التويتر -

 55.7 6>4 44.7 ;> 44 8>   الواتسأب

 5.:4 ;47 ;.: :9 7.> 4; ال اليوتيوب

 5.7 54 5.7 54 >.7 75 أخري......

 433 94; 79.5 ;>6 ;.86 796 المجموع
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 تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى أىـ شبكات التواصؿ االجتماعي التي يستخدمتيا الشباب عينة   
ثـ الواتسأب بنسبة  .%6.:6األوؿ في االستخداـ بنسبة  . المركزالفيس بوؾ  البحث، وقد احتمت شبكة

 %.;.48%، ثـ تويتر 5.:4بنسبة يميو اليوتيوب 55.7

 المدة الزمنية الشتراك الجميور السيناوي في استخدام شبكات التواصل -6
 (1جدول )

 المدة الزمنٌة الشتراك العٌنة فً شبكات التواصل االجتماعً 

 الترتيب المجموع المدة الزمنية لالشتراؾ في الشبكات
 % ك

 6 48.8 95 شيور 9أقؿ مف 

 7 4.6 78 مف سنة شيور ألقؿ 9مف 

 5 ;.57 >> مف سنة ألقؿ مف ثالث سنوات

 4 7.;: 6>4 أكثر مف ثالث سنوات

 -- 433 733 المجموع

يعرض الجدوؿ السابؽ المدة الزمنية الشتراؾ العينة في شبكات التواصؿ االجتماعي، حيث أكد      
ويرجع ذلؾ بسبب انتشار شبكات %، 7.;:أغمبية العينة اشتراكيـ منذ أكثر مف ثالث سنوات بنسبة 

 %.;.57مف ثالث سنوات بنسبة  ؿيناير، يمييا مف سنة ألق 58التواصؿ في أعقاب ثورة 

 الوقت الذي يقضيو الجميور السيناوى في استخدام شبكات التواصل االجتماعي -7
 (1جدول )

 الوقت الذي ٌقضٌه  الجمهور السٌناوي فً استخدام شبكات  التواصل االجتماعً

الوقت الذي تقضيو في استخداـ 
 الشبكات

 الترتيب المجموع
 % ك

 7 6.:4 >9 أقؿ مف ساعة 

 5 ;.57 >> مف ساعة ألقؿ مف ساعتيف 

 6 53.9 5; مف ساعتيف ألقؿ مف ثالث ساعات

 4 6.:6 >47 أكثر مف ثالث ساعات

 -- 433 733 المجموع
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التواصؿ االجتماعي،  تاستخداـ شبكا السيناوي فيالجميور الجدوؿ السابؽ الوقت الذي يقضيو يعرض 
ساعة ألقؿ مف %، ثـ مف 6.:6حيث أكد أغمبية العينة اشتراكيـ منذ أكثر مف ثالث ساعات بنسبة 

 %.53.9، يميو مف ساعتيف ألقؿ مف ثالث ساعات بنسبة %;.57ساعتيف بنسبة 
 الموضوعات التي ييتم بيا الجميور السيناوي عم  شبكات التواصل  -8

 ( 1جدول ) 

 الموضوعات التً ٌهتم بها الجمهور السٌناوي عبر شبكات التواصل االجتماعً

 

 الترتيب % ؾ االىتمام بالموضوعات

 5 47.8 485 السياسية

 : 9.; 3> األمنية

 4 49.6 4:3 الترفيييية

 ; 7.; ;; االقتصادية

 8 43.8 443 الرياضية

 7 :.43 445 الفنية

 6 47.4 ;47 االجتماعية

 9 4.> 8> التعميمية والعممية

 > 7.8 :7 االعالنات التجارية

 43 6.6 67 اخري.....

 -- 433 4379 المجموع
   

 تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى أىـ الموضوعات التي ييتـ بيا الجميور السيناوي عبر شبكات     
ثـ السياسية  .%49.6ؿ الترتيب األوؿ بنسبة التواصؿ االجتماعي، جاءت المواد الترفييية لتحت

 .التجارية اإلعالناترياضية وأخيرا %، ثـ الفنية وال47.4% ، 47.8واالجتماعية عمى التوالي بنسبة 
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 أشكال التواصل التي يقوم بيا الجميور السيناوي عبر شبكات التواصل االجتماعي -9
 (60جدول )

 أشكال التواصل التً ٌقوم بها الجمهور السٌناوي عبر شبكات التواصل االجتماعً.

 أشكاؿ التواصؿ ـ

لمموضوعات 
التي توافقني 

 الرأي

الموضوعات 
التي 

تعارضني 
 الرأي

 المجموع
 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
 6 ;.47 6:7 ;.5 3: 45 637 النشر 4

 5 >.48 735 :.8 476 43 >58 التعمػيؽ 5

 7 47.7 697 6.5 3; 44.5 7;5 المشاركة 6

 4 >.49 >73 6.4 ;: 46.4 664 اإلعجاب 7

 7 47 688 8.4 ;45 > :55 الدردشة 8

 8 46.6 ;66 7.7 444 > :55 الرسائؿ 9

الكتابة عمى صفحة  :
 األصدقاء 

4<9 :.; 449 7.9 645 45.6 9 

 -- 433 :585 :.>5 59: 4.6: 34;4 المجموع

أىـ أشكاؿ التواصؿ التي يقوـ بيا الجميور السيناوي عبر أف توضح بيانات الجدوؿ السابؽ إلى      
% ، يمييا التعميؽ والنشر والمشاركة عمى >.49عجاب بنسبة بمغت إلشبكات التواصؿ االجتماعي كانت ا

 تاالكتابة عمى صفحات األصدقاء كما تشير بيان آخرىا% و 47.7، و%;.47%، و>.48الي بنسب التو 
ف %4.6:افؽ رأي العينة والتي بمغت الجدوؿ إلى كثرة تكرار أشكاؿ التواصؿ لمموضوعات التي تو  ، وا 

دؿ ذلؾ يدؿ عمى عدـ قبوؿ غالبية العينة لمرأي األخر. أو قد يكوف سببا أمنيا بسبب رقابة الحكومة 
اؿ التواصؿ لمموضوعات التي ال توافؽ العينة الرأي كانت مرتفعة لشبكات التواصؿ خاصة أف نسب أشك

مقارنة بأشكاؿ التواصؿ غير الظاىرة لجميع رواد شبكات التواصؿ فنجد أف الدردشة والرسائؿ والكتابة 
 .في الموضوعات التي توافؽ العينة عمى صفحة الموضوعات التي تعارض رأي العينة أعمى منيا
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 خرين حول ما يعرض عم  شبكات التواصلآلاوي مع امناقشة الجميور السين -43
 (66جدول ) 

 المناقشة مع األخرٌن حول األحداث الجارٌة المنشورة بشبكات التواصل االجتماعً

   الشبكات االجتماعية
 أتناقش 

 ال أتناقش
 المجموع أحيانا دائما

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 46.8 87 9.8; 679 8.:8 563 >5 449 المناقشة مع األخرين

 

عينة الدراسة  تتناقش أحيانا فيما تتعرض لو عبر شبكات أف  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى     
 % وىي 46.8، وال يتناقش بنسبة %>5، يمييا يتناقش دائما بنسبة % 8.:8التواصؿ االجتماعي بنسبة 

والتي تتمثؿ في االنطواء فراط في استخداـ شبكات التواصؿ إلنسبة مقبولة في ضوء بعض أضرار ا
 والعزلة عف أفراد المجتمع.

 اعتماد الجميور السيناوي عم  الشبكات  في تكوين الرأي تجاه األحداث الجارية  -44
 (61جدول ) 

 اعتماد الجمهور السٌناوي على الشبكات  فً تكوٌن الرأي تجاه األحداث الجارٌة

   الشبكات االجتماعية

 أعتمد  
 ال أعتمد

 كبيرةبدرجة 
بدرجة 
 متوسطة

 المجموع

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 ;.9 :5 6.5> 6:6 99 597 6.:5 >43 االعتماد عم  الشبكات

% ، بينما 6.5>عينة الدراسة  تعتمد عمى شبكات التواصؿ بنسبة  أف توضح بيانات الجدوؿ السابؽ إلى
ىذه الشبكات كوسيمة اتصاؿ مع  %. وىي نسبة مقبولة حيث أف البعض يستخدـ;.9فئة ال أعتمد بنسبة 

 خريف فقط.آلا
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 درجة ثقة الجميور السيناوي في شبكات التواصل االجتماعي -05
 (61جدول )

 التواصل االجتماعً درجة ثقة الجمهور فً شبكات

الشبكات 
   االجتماعية

 أثق  
 المجموع

 ال أثق
 بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 46.8 87 9.8; 679 ;9 5:5 8.;4 7: الشبكاتالثقة في 

% 9.8;تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى أف درجة الثقة لشبكات التواصؿ االجتماعي تصؿ إلى      
تقميدية التي وفي ظاىرىا درجة عالية ومرتفعة وقد يكوف السبب راجعا لعدـ الثقة في وسائؿ اإلعالـ ال

، ومف ىنا جاءت درجة الثقة مرتفعة إلى أف الثقة بدرجة كبيرة كانت قميمة حيث تسيطر عمييا السمطة
 %. 8.;4بمغت نحو 

 ثانيا: نتائ  فروض الدراسة

الفرض األول : توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المبحوثين عم  نتائ  
درجات اعتمادىم عم  شبكات التواصل مقياس التعرض لمواقع التواصل االجتماعي ومتوسطات 

 االجتماعي في تكوين الرأي نحو األحداث الجارية.
 ( 61جدول ) 

 حجم التعرض وكثافة التعرض للشبكات االجتماعٌة وعالقته بتكوٌن الرأي تجاه األحداث الجارٌة 

 مالحظات االعتماد عم  الشبكات في تكوين الرأي  المتغيرات
 المعنويةمستوى  معامل االرتباط

 دالة احصائيا *  3.38 3.474 حجـ التعرض
 دالة احصمئيا * 3.37 :;3.6 كثافة التعرض

، ذات داللة احصائية  3.474ارتباط  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ لوجود عالقة ارتياطبة بمعامؿ     
بيف حجـ التعرض  لمشبكات االجتماعية واالعتماد عمييا في تكويف الرأي نحو  3.38عند مستوى 

، ذات داللة :;3.6األحداث الجارية، كما أشارت أيضا إلى وجود عالقة ارتباطية بمعامؿ ارتباط 
عتماد عمييا في تكويف الرأي بيف كثافة التعرض لمشبكات االجتماعية واال 3.38حصائية عند مستوى إ

 نحو األحداث الجارية.
 
 



 

 

 أنماط تعرض الجمهور السٌناوي لشبكات التواصل االجتماعً:  د/ إبراهٌم حسن المرسً 611

حصائية بين متوسط درجات المناقشة ومتوسط ىتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  الفرض الثاني:نتائ  
  نحو األحداث الجارية درجات االعتماد عمييا في تكوين الرأي

 ( 61جدول ) 

         الحداث الجارٌة بشبكات التواصل االجتماعً ومتوسط درجات االعتماد العالقة بٌن متوسط درجات المناقسة حول ما ٌنشر عن

 علٌها فً تكوٌن الرأي

 المتغير
 االعتماد عم  الشبكات في تكوين الرأي

 مستوى المعنوية معامل ارتباط بيرسون
متوسط درجات مناقشة 

 ما ينشر 
1.198 1.12  * 

 

،  ;>3.3يوضح الجدوؿ السابؽ وجود عالقة ارتباطية ايجابية ضعيفة جدا حيث بمغ معامؿ التوافؽ 
بيف متوسط درجات المناقسة حوؿ ما ينشر عف الحداث الجارية  3.38وذات داللة احصائية عند مستوى 

 .بشبكات التواصؿ االجتماعي ومتوسط درجات االعتماد عمييا في تكويف الرأي 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الثقة في شبكات : ض الثالثالفر نتائ  

  تجاه األحداث الجارية. التواصل ومتوسط درجات االعتماد عمييا في تكوين الرأي
 (61جدول )

 العالقة بٌن متوسط درجات الثقة فً الشبكات االجتماعٌة  واالعتماد علٌها فً تكوٌن الرأي

 المتغير
 االعتماد عمى الشبكات في تكويف الرأي

 مستوى المعنوية معامؿ ارتباط بيرسوف
 **  3.34 3.49 متوسط درجات الثقة في الشبكات
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كمما زاد االعتماد عم  شبكات التواصل قل االعتماد عم  الوسائل اإلعالمية : الرابع نتائ  الفرض
 .التقميدية

 (61جدول )

 على وسائل اإلعالم التقلٌدٌة واالعتماد على الشبكات االجتماعٌة فً تكوٌن الرأي العالقة بٌن االعتماد

 درجة تأثر الوسائؿ التقميدية
 االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي

 مالحظات
 مستوى المعنوية معامؿ االرتباط بيرسوف

 غير دالة >3.96 3.57 التميفزيوف

 3.34دالة عند  ** 3.335 3.487 الصحؼ

 3.34دالة عند  **  3.333 >3.4 المجالت

 3.34دالة عند  **  3.335 3.486 الراديو

 3.38دالة عند  *  :3.7 3.4 االتصاؿ الشخصي

متوسط درجات تاثر الوسائؿ 
 التقميدية مجتمعة

 3.34دالة عند  **  3.333 3.5

عمى وسائؿ بيف االعتماد  ضعيفة جدا القة ارتباطية ايجابيةتشير بيانات الجدوؿ السابؽ إالوجود ع    
اإلعالـ التقميدية واالعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في تكويف الرأي تجاه األحداث الجارية، 

 3.5حيث بمغ معامؿ االرتباط لوسائؿ اإلعالـ التقميدية مجتمعة مع االعتماد عمى شبكات التواصؿ 
، مما يؤكد صحة ىذا 3.34ى احصائيا عند مستو  ، وكانت دالةوىي عالقة ارتباطية ضعيفة جدا

 . الفرض
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توجد عالقة ارتباطية بين النوع وأولويات الوسائل اإلعالمية التي يعتمدون نتائ  الفرض الخامس: 
 عمييا في تكوين آرائيم نحو األحداث الجارية 

 (61جدول ) 

 االناث( بالوسائل اإلعالمٌة التً ٌعتمدون علٌها فً تكوٌن الرأي  –عالقة )الذكور 

 ؾ االناث ؾ الذكور الوسيمة  ـ
 ترتيب ؾ

 الذكور 
ترتيب ؾ 
 االناث

 5ؼ ؼ

 3 3 5 5 448 ;45 التميفزيوف 4
 3 3 8 8 7; 6> الصحؼ 5
 7 5 : > :9 95 المجالت 6
 3 3 43 > >8 95 الراديو 7
االتصاؿ  8

 الشخصي
437 446 6 6 3 3 

 3 3 4 4 479 4:8 فيس بوؾ 9
 3 3 ; ; 99 3: توتير :
 3 3 7 7 ;> 8> واتساب ;
 3 3 9 9 :: 4; يوتيوب >
 7 5- > : 97 5: اخرى 43
 ; 3     االجمالي 

 معامل رتب سبيرمان ) ر( = 

   
 مج ؼ 
   ف ف

    
   

     
   

  

   
              

مف الجدوؿ السابؽ ومعادلة الرتب لسبيرماف يتضح أف ىناؾ ارتباط طردي قوي بيف الذكور واإلناث     
مما يثبت صحة  ، في ترتيبيـ لموسائؿ التي يعتمدوف عمييا في تكويف أرائيـ تجاه األحداث الجارية

 .الفرض
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  واالعتماد عم  شبكات التواصل: توجد فروق بين المتغيرات الديموغرافية السادسفرض نتائ  ال
 االجتماعي في تكوين الرأي

 (  10جدول )

قامة( مدن ورٌف  فً اعتماد على شبكات التواصل  فً تكوٌن الرأي تجاه إلو)ا –اختبار ت للفروق بٌن )النوع( الذكور واإلناث 

 األحداث الجارٌة

االنحراؼ  المتوسط المتغيرات
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعمى

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

النوع 
 واالعتماد

3.57393 3.9<58: 3.679: 3.63;:9 3.4:577 9.<6< 6<; 3.333 

 االقامة
 واالعتماد

3.73;85 3.994<; 3.36647 3.7:69: 3.6766: 45.65: 6<; 3.333 

  3.34دالة عند 
واالقامة ( واالعتماد عمى شبكات التواصؿ  –العالقة بيف )النوع تشير بيانات الجدوؿ السابؽ في      

، مما يعني  3.34عند مستوى  إلى أف قيمة ت المحسوبة أكبر مف قيمتيا المعنوية  وىي دالة احصائيا
ناث في االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في تكويف الرأي، إلوجود فروؽ جوىرية بيف الذكور وا

ناث إلوىي نتيجة تتفؽ مع نتائج معظـ الدراسات السابقة نظرا النخفاض نسبة مشاركة الصالح الذكور 
في شبكات التواصؿ االجتماعي خاصة في بعض المجتمعات مثؿ المجتمع السيناوي الذي يفرض نوعا 
مف السيطرة عمى االناث، وبيف سكاف المدف وسكاف الريؼ في االعتماد عمى شبكات التواصؿ 

ظرا االجتماعي في تكويف الرأي، لصالح سكاف المدف، وتختمؼ مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة ن
 لضعؼ البنية األساسية في شبكات االتصاالت األرضية والمحمولة في قري شماؿ سيناء عنو في المدف. 

الفروق بين المجموعات من حيث السن والمستوى التعميمي واالنتماء الحزبي واالعتماد ولقياس       
ؿ اختبار ؼ وكانت تـ حساب تحميؿ التبايف مف خال عم  شبكات التواصل االجتماعي في تكوين الرأي

 النتائج كالتالي:
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 (16جدول )

اختبار ف لمدي وجود فروق بٌن االعتماد على شبكات التواصل االجتماعً فً تكوٌن الرأي وفقا للمتغٌرات الدٌموجرافٌة )التعلٌم 

 االنتماء السٌاسً( –السن  –

 مصدر الفروؽ المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوي 
 المعنوية

التعميـ واالعتماد عمى 
 الشبكات

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 اإلجمالي

4.9<< 
<9.489 
<:.;88 

6 
6<8 
6<; 

3.899 
3.576 

5.659 3.3:7 

السف واالعتماد عمى 
 الشبكات

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 اإلجمالي

4.99: 
<9.4;: 
<:.;88 

6 
6<8 
6<; 

3.889 
3.577 

5.5;5 3.3:< 

االنتماء السياسي 
 واالعتماد عمى الشبكات

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 اإلجمالي

3.78< 
<4.85 
<4.<:< 

7 
6:; 
6;5 

3.448 
3.575 

3.7:7 3.:88 

يوضح الجدوؿ السابؽ أف المستوى التعميمي كاف متغيرا مؤثرا في احداث فروؽ بيف المجموعات في      
اعتمادىـ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في تكويف الرأي حيث كانت قيمة ؼ المحسوبة أكبر مف 

ذلؾ  ، وقد يرجع3.38، وىي دالة احصائيا عند :3.37قيمتيا الجدولية،  وكاف مستوى المعنوية عند 
نتيجة لزيادة الخبرات ونضج التفكير نتيجة الرتفاع المستوى التعميمي واالستخداـ الجيد لشبكات التواصؿ 
االجتماعي، أما بالنسبة لمتغير السف واالنتماء السياسي فثبت عدـ وجود فروؽ بينيما عمى شبكات 

قيمتيا الجدولية وكاف  التواصؿ االجتماعي في تكويف الرأي، حيث كانت قيمة ؼ المحسوبة أقؿ مف
وعميو يمكف قبوؿ صحة ىذا  ا.حصائيً إعمى التوالي وىي غير دالة  88:.3، >:3.3مستوى المعنوية 

االعتماد عمى شبكات ي و قامة والمستوى التعميمإلمؽ بوجود فروؽ بيف النوع ومحؿ االفرض جزئيا فيما يتع
متغيرات السف ، بينما ال توجد فروؽ بيف الجاريةكويف الرأي تجاه األحداث التواصؿ االجتماعي في ت

 االعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في تكويف الرأي.واالنتماء الحزبي و 
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: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين حجم التعرض لشبكات التواصل  السابعنتائ  الفرض 
 االجتماعي واالعتماد عمييا في تكوين الرأي تجاه األحداث الجارية

 ( 11جدول ) 

 العالقة بٌن حجم التعرض للشبكات االجتماعٌة واالعتماد علٌها فً تكوٌن الرأي تجاه األحداث الجارٌة

 مقياس حجـ التعرض       
 مقياس االعتماد   

 اإلجمالي منخفض متوسط مرتفع

 ; 4 8 5 مرتفع

 :59 :6 467 9> متوسط

 455 :5 ;8 :6 منخفض

 :>6 98 :>4 468 اإلجمالي

 (5;3.3)معامؿ بيرسوف (، 6>3.5ومستوي معنوية ) ،(7)الجدولية عند درجة حرية  5كا(74>.7المحسوبة ) 5كا

المحسوبة أكبر مف قيمتيا الجدولية مما يدؿ وجود عالقة  5تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة كا     
ارتباطية إيجابية بيف المتغيريف، فاألكثر تعرضا كانوا أكثر اعتمادا عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في 

مى وجود ارتباط مما يدؿ ع ;3.3ي نحو األحداث الجارية، وكاف معامؿ االرتباط بيرسوف أتكويف الر 
 ايجابي ضعيؼ جدا بيف المتغيريف ويثبت صحة الفرض.  

شبكة التي يفضل الجميور ال : ىناك عالقة ارتباطيو ذات داللة ىحصائية بينالثامن فرضنتائ  ال
 السيناوي استخداميا وبين مقياس التفاعل في االستخدام.

 (11جدول )

 مقٌاس التفاعل فً االستخدامالسٌناوي والجمهور العالقة بٌن الشبكة التً ٌستخدمها 

 اإلجمالي منخفض متوسط مرتفع مستوي  التفاعؿ       

 الشبكة
 654 ;43 :53 9 الفيس بوؾ

 469 :7 :; 5 التويتر

 5>4 94 459 8 اليوتيوب

 ;47 75 437 5 بآواتس

 75 48 59 4 خرىأ

   معامؿ بيرسوف  -(   3.366ومستوي معنوية )  -(   43الجدولية عند درجة حرية)  5كا (   >6:.48)  المحسوبة 5كا
(3.43<  ) 
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 عمى المحسوبة أكبر مف قيمتيا الجدولية مما يدلؿ 5يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف قيمة كا      
وجود عالقة ارتباطية إيجابية بيف الشبكة التي يفضؿ الجميور السيناوي استخداميا وبيف مقياس التفاعؿ 
في االستخداـ، فمفضموا الفيس بوؾ أكثر تفاعال بحكـ طبيعة االنتشار الواسع لمشبكة في مصر كما 

وتعدد استخدامت الفيس أشارنا في بداية البحث، وسيولة االستخداـ بالنسبة لمعظـ مستخدمي االنترنت 
بوؾ، في حيف أف استخداـ تويتر كاف قاصرا عمى المثقفيف والنخبة، واليوتيوب شبكة لعرض مقاطع 

وباقي الشبكات حديثة االستخداـ في المجتمع المصري. وبالرغـ مف أف العالقة بيف المتغيريف  الفيديو،
. وىي عالقة  >3.43امؿ ارتباط بيرسوف يجابية إال أنيا عالقة ضعيفة حيث كاف معإعالقة ارتباطية 

 .  3.38لة احصائيا عند مستوى دا
ى:ةـخاتمال

 النتائ  العامة لمدراسة  وتشمل أوال:
زيادة اعتماد الجميور السيناوي عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في تكويف الرأي تجاه األحداث  -

. % بدرجة متوسطة99كبيرة، و% بدرجة 6.:5ي العينة منيـ جمالمف إ %6.5>الجارية بنسبة 
مة نحو ، حيث كانت درجة الثقة الدائ%9.8;ي شبكات التواصؿ االجتماعي ووصمت درجة الثقة ف

، وىي نسبة كبيرة تختمؼ مع معظـ نتائج الدراسات السابقة. وأكدت %;9%، والثقة أحيانا 6.;4
مستوى خدمة  العينة إلى أفالعينة بأكمميا أنيا تستخدـ شبكات التواصؿ االجتماعي، وأشارت 

 %.;5%، ;.>6وضعيفة بنسب عمى التوالي  االنترنت جاءت متوسطة
% مف مجموع التكرارات، 6.:6جاءت شبكة الفيس بوؾ لتحتؿ المرتبة األولى في االستخداـ بنسبة  -

 % 55.7يمييا الوتسأب 
التواصؿ االجتماعي حيث  تأثرت وسائؿ اإلعالـ التقميدية بدرجة كبيرة باعتماد الجميور عمى شبكات -

ا قؿ اعتمادىـ ر السيناوى عمى شبكات التواصؿ كمميو لفرض القائؿ كمما زاد اعتماد الجمثبت صحة ا
 عمى وسائؿ اإلعالـ التقميدية في تكويف الرأي تجاه األحداث الجارية.

 كويف الرأيتوجد فروؽ بيف المتغيرات الديموغرافية واالعتماد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في ت -
 تجاه األحداث الجارية.

 التوصياتثانيا : 

   ف  ضوء النتائ  السابقة تقترح الدراسة:

ضرورة االىتماـ بالبنية التحتية لالتصاالت المحمولة واألرضية بشبة جزيرة سيناء، وعدـ قطع   -4
ميـ مف نسيج االتصاالت لفترات طويمة ، لتدعيـ ىويتيـ المصرية وتعزيز انتمائيـ، باعتبارىـ جزء 

نترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي أصبحت ضرورة ممحة إلالمجتمع المصري. كما أف استخدامات ا
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باعتبارىا مصدرا ميما لمحصوؿ عمى األخبار وتبادؿ اآلراء والخبرات والمعارؼ وكوسيمة ميمة 
 لمتواصؿ االجتماعي. 

لمحصوؿ عمى األخبار والمعمومات،  توعية الجميور بضرورة عدـ االعتماد عمى وسيمة واحدة كمصدر -5
وعدـ اقتصارىـ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي فقط الحتوائيا عمى بعض المعمومات غير 
الصحيحة. ضرورة وضع معايير أخالقية وميثاؽ شرؼ وااللتزاـ بو لكؿ مف يستخدـ شبكات التواصؿ 

ما يساىـ في خمؽ الوعي واالدراؾ ، باعي، لكونيا أصبحت وسيمة ميمة وفعالة في تكويف اآلراءاالجتم
 السميـ لمجميور تجاه األحداث وبالتالي تكويف رأي عاـ مستنير في المجتمع. يساعد عمى استقراره.

قصاءه، والبعد عف المشاحنات والصراعات الفكرية اليدامة، ة بضرورة تقبؿ الرأي اآلخر وعدـ إالتوعي -6
 وعدـ التخويف، وتبادؿ االتيامات.

اإلعالـ التقميدية مراجعة مضمونيا واتجاىاتو، وعدـ تنميطو ووضعو في قالب يخدـ أىداؼ عمى وسائؿ 
ال تزداد فجوة عدـ الثقة بيف  امات وتوجيات ورغبات الجميور، حتىوسياسات السمطة، بعيدا عف اىتم
 الجميور ووسائؿ اإلعالـ التقميدي

 
:مراجعىومصادرىالدرادة  

ى

                                                           
1
 http://blog.smarttouch.me/ar/discover-social-media-statistics-in-2014-arv/ 

2
 http://www.socialbakers.com/statistics/facebook 

3
 - See more at: http://blog.smarttouch.me/ar/discover-social-media-statistics-in-2014-

arv/#sthash.8CTjeb59.dpuf 
4
 http://blog.smarttouch.me/ar/social-media-usage-trends-in-20132014-infographic-arv/ 

5
 http://www.arabsocialmediareport.com/home/index.aspx 

6
(، 0991، )ثٍرود: اٌّؤضطخ اٌجبِعٍخ ٌٍذراضبد وإٌشر واٌزوزٌع: انرأُ انعاو ًاالعالو ًانذعاّتهبًٔ اٌرضب، راِس عّبر.  -  

 . 61ص 

جزّبعً واالبجبعبد اٌّزحممخ ِٕاب، دراضخ ٌٍّبء ِحطٓ ِحّذ حطٓ. اضزخذاِبد إٌخجخ األوبدٌٍّخ واالعالٍِخ ٌشجىبد اٌزواصً اال 7

 (.5102، )اٌمبهرح : وٍٍخ االعالَ ،جبِعخ اٌمبهرح : رسانت دكتٌراه ، غْر يشنٌرةرحٍٍٍٍخ وٍِذأٍخ ، 
1

هشبَ ضعٍذ فزحً اٌجرجً . رأثٍر اضزخذاَ رىٕوٌوجٍب بجىبد اٌزواصً االجزّبعً عجر االٔزرٔذ عٍى اٌعاللبد االجزّبعٍخ ٌألضرح  

 (.5102،) اٌمبهرح : وٍٍخ االعالَ ،جبِعخ اٌمبهرح :  رسانت ياجستْر ، غْر ينشٌرةاٌّصرٌخ، 
9

رسانت اٌزواصً االجزّبعً اٌجذٌذح واالبجبعبد اٌّزحممخ ِٕاب، اٌّبْ اٌطٍذ غرٌت. اضزخذاِبد اٌصحفٍٍٓ فً ِصر ٌشجىبد  
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Abstract 
 

  This study seeks to monitor and detect Patterns of Sinai Public Exposure 

to the Social Networks and Its Relationship to Formation of Opinion toward 

Current Events by measuring (size of exposure – its density - time spent on the 

social networks - time involve in the networks - types of networks). 

Besides, this study aims to determine the impact of public's reliance on the 

social networks and their relationship with traditional means of media in 

formation of opinion about current events.  

It is a descriptive study based on media survey method, and the questionnaire 

was applied to a random sample (421) of Sinai public in North Sinai 

Governorate.  

The study confirmed increasing of Sinai public's reliance on the social 

networks in formation of opinion toward current events by (93.2%) of the total 

sample; (27.3%) largely and (66%) moderately.  

And the degree of confidence in the social networks reached (86.5%); the 

degree of permanent confidence was about (18.3%) and confidence sometimes 

was (68%). 

 Face book network occupied the first rank in the using (37.3%) of the total 

occurrences, followed by what’s up (22.4%). 

Besides, the study concluded that more Sinai public's reliance on the social 

networks less Sinai public's reliance on traditional media in formation of 

opinion toward current events, and there were differences between the 

demographic variables and rely on the social networks in formation of opinion 

toward current events.  
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