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 كامل خورشيد مراد إشراف الدكتور:

  الملخص

هدفت هذه الدراسة للوقوف على توظيف منصة التواصل االجتماعي "تويتر" في الحملة االنتخابية 

، من قبل المرشح الجمهوري دونالد ترمب، وتحليل تغريداته عبر حسابه 2152للرئاسة األمريكية 

التي تمثل الشهر االخير من الحملة  8/55/2152 – 8/51/2152ويتر للفترة من الشخصي في "ت

  اإلنتخابية.

تنتمي الدراسة لنوع الدراسات الوصفية باستخدام المنهج التحليلي عبر كشاف تحليل تضمن فئات 

وحدة تحليل لهذا  )التغريدة(فرعية واخرى ثانوية وقد اعتمد البحث الوحدة الطبيعية للمادة االعالمية 

  الغرض.

تم التحقق من صدق األداة من خالل تعريف وحدات التحليل تعريفًا دقيقًا وعرض أداة التحليل على و 

من أجل التحقق من ثبات أداة  Holistiهولستيمجموعة من الخبراء لتحكيمها، وتم استخدام معادلة 

 التحليل. 

 

وجاءت  الرئيس ترمب،المجاالت التي ركز عليها  أكثرمجال االنتخابات هو  النتائج اناظهرت  

تصدر مضمون التشجيع على المشاركة في  الثانية، فيماقضايا السياسة الداخلية في المرتبة 

 ترمب لمنافستهوجاءت االتهامات بالفساد التي وجهها  دات.التغرياالنتخابات المضامين التي تناولتها 



 ل
 

الديمقراطية هيالري كلينتون بالمرتبة الثانية ضمن فئة المضامين. اما فيما يتعلق بالجهات 

المستهدفة، فقد اظهرت الدراسة ان الناخبين األمريكيين هم الفئة األكثر استهدافا تلتها شخصية 

اله هيالري كلينتون.  وفي فئة األساليب فقد ظهر ان أسلوب التشجيع هو األكثر استخداما في ت

ثم اسلوب االنتقاد، اما بالنسبة لوسائل الدعم فقد تم مالحظة ان اكثرها   استخداما كانت الصورة 

 المواقع اإللكترونية.  رابط

 ترمب.الكلمات المفتاحية: شبكة تويتر، الحمالت االنتخابية، االنتخابات األمريكية، دونالد 
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Abstract 

The study aims to identify the employment of the social networking site ‘Twitter’ in the 

American presidency campaign by the Republican candidate Donald Trump. The study 

analyses Trump’s Tweets in his Twitter personal account in the last month of his election 

campaign for the period of 8/10/2016 till 8/11/2016. The study is descriptive utilizing an 

analytical approach through analysing secondary and subcategories . 

For achieving the objective of the study, the researcher has adopted the information 

resource of media (tweet) as an analysis instrument for collecting data. The analytical 

instrument has been exposed to jury members in order to ensure the reliability and 

validity of the study and Holisti equation was used to verify the stability of the instrument 

as well  . 

Findings of the study reveal that President Trump has mostly focused on the election 

area. The domestic policy issues came as the second interesting area while encouraging 

the participation in elections was the main content of all his tweets. Moreover, the second 

in content category was the charges of corruption against his Democratic rival Hillary 

Clinton. In regards to the targeted audience, the study showed that American voters are 

the main targeted category followed by Hillary Clinton. In the category of methods, it 

was found that the method of encouragement was the most used in Trump’s tweets 



 ن
 

followed by the method of criticism. For the supportive means, it is noted that the image 

was the most used followed by the link websites. 

Keywords: Twitter networking site, election campaign, American elections, Donald 

Trump.
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 وأهميتها الدراسة خلفية األول: الفصل

 

 :مقدمة. 0

مع ظهور التكنولوجيا الحديثة لالتصال وابرزها االنترنت، احتدم النقاش حول التأثير المتنامي لهذه 

جماهيرية تفاعلية  اتصالالوسيلة من جهة، واإلعالم من جهة أخرى، بإعتبار أن االنترنت كوسيلة 

القات واسعا على جميع المستويات حتى أصبحت أقوى فاعل في تحريك وبناء الع اكتسحت فضاء

االجتماعية واالقتصادية واالنسانية قاطبة، كما ادى توسعها الى احتدام النقاش حول مميزاتها 

وتداعياتها السلبية من حيث االستخدام والتأثير والتطبيق، سواء من جهة المتلقي أو المرسل، وكذلك 

بروز مفاهيم جديدة لوظائفها وادوارها في ممارسة األنشطة اإلعالمية واالتصالية، حيث اسهمت في 

والمعلومات وتكنولوجيا الوسائط المتعددة التي كانت  اإللكترونياتمؤسسة لعهد جديد هو عهد 

 ."التفاعلية" أبرز سماتها

، وبالنظر لما تمتاز به تلك اإلعالم الجديدالتواصل االجتماعي واحدة من مظاهر وتعد منصات    

فيهااإلعالميون والسياسيون والتجار واصحاب  كبير، وجدالمواقع من مميزات عدة جعلتها ذات تأثير 

الساعون لخوض  المصالح فضاءا متاحا لتسويق انفسهم وبرامجهم ، ومن هؤالء السياسيون 

 ، اذ تعاملوا مع شبكات التواصل االجتماعي بصفتهاالسباقات االنتخابية في مجال العمل السياسي

في اآلونة األخيرة، كما أنها تمتاز بقدرتها على الوصول أداة فاعلة في ظل ارتفاع عدد مستخدميها 

حيث باتت شبكات التواصل للناخب في أي وقت، وعدم إلزام جميع الناخبين بالوجود في وقت واحد،
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والتويتر فضاءات يسعى من خاللها المرشحون إلى رفع حظوظهم للظفر كبو الفيساالجتماعي مثل 

 .بأصوات الناخبين

المتالحقة في التكنولوجيا الرقمية إلى طرح عدد من الرؤى التحليلية والنقاشات كما أدت التطورات 

حول مدى تأثير التكنولوجيا في السياسة، وتحديدًا اإلعالم الجديد ودوره في تغيير ما يطلق عليه 

القدرة على التعبير عن آرائهم في  لهمطبيعية المجال العام الذي يعيش فيه األفراد، والذي يتيح 

قضايا السياسية، مما أدى إلى انتقال عدوى تأثير التكنولوجيا إلى مجال التسويق السياسي وإدارة ال

الحمالت االنتخابية كوسيلة للوصول ألكبر عدد ممكن من الجماهير وتعبئتهم من أجل تغيير 

 ).44، ص 2151سلوكهم التصويتي ودفعهم للتصويت لصالح مرشحهم. )أبو زيد، 

ي شهدته وسائل وتكنولوجيا االتصال عامال مهما في نجاح الحمالت لكثير من وأصبح التقدم الذ

، فمنذ تطوير 2152الرئاسية األمريكية  موضوع هذه الدراسة وهو االنتخاباتالعمليات االنتخابية، 

االنترنت في منتصف التسعينات، أصبح أداة ال تقدر بثمن في خدمة الحمالت االنتخابية، خصوصا 

، حيث قام كال المرشحين للرئاسة آل غور وجورج بوش االبن بإحداث موقعين 2111بعد العام 

إلكترونيين خاصين بحملتهما االنتخابية، ومن بعدهما كان استخدام االنترنت واضحا في الحمالت 

مواقع لحمالتهم الرئاسية على  2113، اذ عمل المرشحون للرئاسة في صيف 2114االنتخابية عام 

للمرشح الرئاسي هوارد دين، نموذجا يحتذى به لجميع مواقع  يتبر الموقع اإللكتروناالنترنت، واع

 (. 554، ص2155المرشحين في المستقبل، )العبود، 

أصبح االنترنت وسيلة ال غنى عنها للتواصل بين الناخبين من جهة، ومع  2118في العام    

الحمالت االنتخابية من جهة اخرى، حيث أنشأ كال المرشحين انذاك مواقع لهم على االنترنت، 
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" لنشر الخطب السياسية YouTube" و "Faecbooمواقع التواصل االجتماعي مثل " اواستخدمو 

، حرص المرشحون للرئاسة 2118االنتخابية من دون أجر، ومثلما حدث في العام والدعايات 

، على توظيف مواقع التواصل االجتماعي بشكل مكثف للتواصل مع 2152األمريكية في العام 

ناخبيهم وعرض برامجهم االنتخابية، واالفادة من الميزات التي تقدمها تلك المنصات كالتفاعلية والبث 

انية نشر الروابط والصور كوسائل دعم لبيان وجهات نظرهم وشرح القضايا التي تهم المباشر وامك

 الرأي العام، والرد على منافسيهم االخرين.

 في-االجتماعياحدى منصات التواصل  بوصفها-تويتر توظيف شبكةبظاهرة الدراسة  وتبحث هذه

، وكيف تم اإلفادة من مميزاتها في محاولة كسب االمريكي دونالد ترمب للمرشحالحملة االنتخابية 

الناخبين من خالل الرسائل التي ضمنها دونالد ترمب في تغريداته عبر حسابه الشخصي في تويتر، 

 اثناء حملته االنتخابية.

 :الدراسة . مشكلة6

 (، ودراسة )حفيظي،2153أظهرت نتائج بعض الدراسات اإلعالمية العلمية مثل )دراسة أبوزيد، 

في حمالتهم  ن يلجؤو أغلب قادة ورؤساء العالم أو المرشحين في االنتخابات الرئاسية  (، ان2152

 .االنتخابيةالى منصات التواصل االجتماعي في مخاطبة جمهورهم، وتسويق برامجهم 

، والتي أفضت الى فوز الرئيس األمريكي 2118وبالعودة إلى انتخابات الرئاسة األمريكية عام 

بدرجة كبيرة على شبكة فيس  استندتللرئيس السابق  االنتخابيةالسابق باراك اوباما يالحظ ان الحلمة 

 الجمهور.وبخصوص حملة الرئيس األمريكي دونالد ترمب الذي كان مرشحا القناعبوك أداة 
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جمهوريا لالنتخابات، لوحظ من قبل المتابعين مدى اعتماد إدارة حملته على شبكة "تويتر" بشكل 

 .2152الفت أثناء خوض الرئيس لالنتخابات الرئاسية في أواخر عام 

ومن هنا تأتي مشكلة الدراسة المتمثلة بالسؤال الرئيسي وهو: كيف تم توظيف شبكة "تويتر" عبر 

األمريكي دونالد ترمب لخوض سباق الرئاسة والوصول بالنهاية الى  الحساب الشخصي للرئيس

 الحكم؟كرسي 

مجاالت وان إثارة هذا السؤال استدعى من الباحث العودة لتحليل تغريدات الرئيس ترمب لمعرفة 

والوقوف على الفئات التي استهدفها من خالل واساليب الخطاب االنتخابي للرئيس  ومضامين

وباالستناد الى أسلوب تحليل مضمون هذه الدعم التي ارفقت بالتغريدات، وذلك تغريداته ووسائل 

 .وهذا ما ستبحث به الدراسة الحالية التغريدات

 :الدراسة .أهداف3

 تتمثل اهداف الدراسة في:

في  للرئيس األمريكي دونالد ترمب االنتخابيةمعرفة دور شبكة "تويتر" في إدارة الحملة  -5

 .2152انتخابات العام 

 األمريكي عبر حسابه الشخصي في "تويتر". المرشحتغريدات  تناولتهاالمجاالت التي تحديد  -2

 األمريكي عبر حسابه الشخصي في "تويتر". المرشحالمضامين السائدة في تغريدات بيان  -3

 األمريكي دونالد ترمب. المرشحاألساليب المستخدمة في تغريدات معرفة  -4
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األمريكي دونالد ترمب على حسابه  المرشحمعرفة الفئات التي استهدفتها تغريدات   -1

 .الشخصي في تويتر

األمريكي دونالد ترمب مع تغريداته  المرشحالوقوف على وسائل الدعم والمرفقات التي ارفقها  -2

 على تويتر.

 :الدراسة .أهمية4

كما انه  العلمية،تكمن األهمية العلمية للموضوع في تناوله لعدة متغيرات، األمر الذي يغنيه بالمادة 

من علم في إطار واحد، وهو يتناول قضية من اهم القضايا التي تثير اهتمام  أكثريدمج بين 

االمريكية  محطة فوكس نيوز معه ئلقا في-الجمهور، فلم يكن دفاع الرئيس االمريكي دونالد ترمب، 

استخدامه المنظم لشبكة "تويتر"، اال دليال على االهمية التي  عن- 2155اذار من العام  52بتاريخ 

"لوال تويتر  :، اثناء حملته االنتخابية وايضا لما بعدها في استخدام "تويتر"، فجاء في رد ترمبأدركها

 ."لما كنت هنا على ما أظن

إعالمية غير نزيهة، وعندما أقول أمورا ال تغطيها الصحافة وأضاف: "أتعرض إلى حد كبير لتغطية 

وهنا تمكن  .بالشكل الصحيح، اال ان تويتر وسيلة ممتازة بالنسبة لي ألنني قادر على تمرير رسالتي"

مواقع التواصل االجتماعي، اعترف الرئيس االمريكي بأنه كان له  أحداهمية الدراسة بوصفها تتناول 

 في السباق االنتخابي.  الفضل بتحقيق الفوز

" بتاريخ Financial Timesكما تتجلى اهمية موضوع الدراسة، عند االخذ بما نشرته صحيفة "

ة ات عن الناخبين، التي جمعتها شرك(، والتي اوضحت أن ترمب استعمل المعلوم29/5/2155)
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"Cambridge Analytica"  ت هذه المعلومات ميزاتهم النفسية وميولهم نضمت"كامبريج أناليتيكا"، و

السياسية، األمر الذي ساهم في التعامل مع الناخبين بشكل سليم، كما أعطت الشركة نصائح لترمب 

بشأن الخطاب المناسب تجاه سكان هذه المنطقة أو تلك. واشارت ايضا إلى ان محللو الشركة 

( مليون أمريكي، تم جمعها من خالل 221اوضحوا انهم يمتلكون معلومات مفصلة عن شخصية )

 اإلنترنت، ال سيما عبر شبكات التواصل االجتماعي.

كما يعد سر نجاح الحملة االنتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترمب أمرا حي ر الكثيرين، فعلى الرغم 

له من الحمالت اإلعالنية التي شو هت ترمب، لدرجة وصفه بأنه المرشح الذي يلعب ليخسر بأفعا

المستمرة، إال أنه يجب أخذ الحملة في االعتبار بأنها أكثر الحمالت االنتخابية الناجحة، والتي 

 استطاعت أن تشق طريقها وسط الهجوم المستمر.

ولعل "الجمهور المستهدف"، ربما يعد الدرس األهم المستفادة من حملة ترمب االنتخابية، فترمب 

ته حمل، وما الذي يرغب فيه ذلك الجمهور، وهذا ما يجعل يعرف جيدا إلى من يجب عليه أن يتحدث

أدنى مجهود من القائمين عليها، وهذا  ن "، بدو "وسائل إعالم مكتسبة مجانية،تربح دعاية إعالنية 

س  بالضبط ما ينطبق على التسويق التجاري، وهذا ما يعرفه ترمب جيدا بحكم انه رجل أعمال متمر 

 اسة.قبل أن يكون سياسي ومرشح للرئ

المبالغ النقدية التي دفعها مرشحو الواليات المتحدة األمريكية على ( ادناه 5-5الشكل )يوضح و 
 .، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمزعند خوضهم السباقات االنتخابية االنتخابيةالدعاية 
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 (5-5) شكل

 الدعاية اإلعالمية عند خوضهم السباقات االنتخابية المبالغ النقدية التي دفعها مرشحو الواليات المتحدة األمريكية علىيبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وما يميز ترمب ايضا انه استطاع كسب اإلعالم لصالحه مقارنه بنظرائه من المرشحين، بل مقارنة 

"، أي م الجديدفضلهم استفادة من "وسائل اإلعالبكل مرشحي الواليات المتحدة، ولعله هنا يعد أ

عنه أخبار أو انتقادات او حتى سب في مواقع التواصل االجتماعي استفادة من كل ما ينشر 

 مب من اموال يفوق ما ينفقه اضعافا.شات التلفزيون، فكان ما يجنيه تر والمجالت والصحف وشا

نسبة ما يجنيه  يوضح-لهاالذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز ضمن تقرير  –ادناه ( 2-5) شكلوال

 من الحمالت اإلعالنية من وسائل اإلعالم المكتسبة مقارنه بالحمالت التي يشتريها بالفعل. ترمب
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 (2-5) شكل

 نسبة ما يجنيه ترمب من الحمالت اإلعالنية من وسائل اإلعالم المكتسبة مقارنه بالحمالت التي يشتريها بالفعليبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-
advantage-in-free-media.html?_r=2 

 

https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html?_r=2
https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html?_r=2
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 :يما يليكما تتجلى اهمية الموضوع ف

 االتصال تكنولوجيافي ظل  والسياسةين علمي اإلعالم ب، بدراسة تربط الجامعيةإثراء المكتبة  -

 . الحديثة

 كونه يخص فئة كبيرة من الجمهور. –الحمالت االنتخابية  –أهمية الحدث  -

 عصر في االنتخابية تسليط الضوء على اهمية الممارسات السياسية من ضمنها الحمالت -

 في الحياةالسياسية. الحديثة التكنولوجياوكيفية االستفادة من  المعلوماتية

 :الدراسة .أسئلة5

 االنتخابيةفي إدارة الحملة  شبكة تويتر كيف تم استخداميتمثل السؤال الرئيسي للدراسة بالتالي "

 ؟”2152للرئيس األمريكي دونالد ترمب 

 وتتفرع من السؤال الرئيسي اسئلة فرعية هي:

 االمريكي دونالد ترمب؟. المرشحالمجاالت التي تضمنتها تغريدات  مهأ ما  -5

 ترمب؟االمريكي دونالد  المرشحما المضامين التي تضمنتها تغريدات  – 2

 االمريكي دونالد ترمب عبر شبكة تويتر؟. المرشحالتي استهدفتها تغريدات  الفئاتما هي  -3

 تغريداته؟االمريكي دونالد ترمب في  المرشحما االساليب التي استخدمها  –4

 ؟.االمريكي دونالد ترمب في تغريداته المرشحما وسائل الدعم والمرفقات التي ارفقها  -1
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 :الدراسة . حدود2

عبر حسابه  األمريكي دونالد ترمب المرشحان حدود الدراسة تتمثل في التغريدات التي نشرها 

، وهي الشهر االخير من (8/55/2152 – 8/51/2152الشخصي على شبكة "تويتر" للفترة من )

 .حملته االنتخابية

 :. محددات الدراسة7

  نفسه،  تكمن محددات الدراسة في العوامل التي تحد من تعميم نتائجها على مجتمع البحث    

 (.2188)بدر، 

النتائج هو إجراءات بناء أداة الدراسة وثباتها وصدقها، إضافة الى  تعميم ويرى الباحث أن ما يحكم

  تجانس مجتمع الدراسة.

بشبكة االمريكي دونالد ترمب على  المرشحبتغريدات وبالنظر لطبيعة مجتمع الدراسة المتمثل 

على  يمكن تعميم نتائج الدراسة فإنهالتغريدات ا بالنسبة لصاحب متجانس امعتجم يعدوهو "تويتر"، 

 نفسه.مجتمع البحث 

 :الدراسة .مصطلحات8

: التوظيف؛ اإللزام، وظف الشيء على نفسه توظيفا، أي ألزمه إياه إلزاما، ويقال لغة التوظيف

(، وفي القاموس المحيط يعني 949، ص2113استوظف: استوعب ذلك كله. )ابن منظور، 

 (.311، ص2111الفيروزابادي، التوظيف على أنه الوظيفة والمؤازرة والمالزمة. )
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: تعني مفردة التوظيف كل ما يعنيه الفعل وظف، وهي تدل على تقدير شيء، يقال وظفت اصطالحا

 (.522، ص5959له، أي قدرت له شيئا. )ابن زكريا، 

يعرف التوظيف بأنه "استخدام أو استثمار شيء ما، بكل قدراته، وصوره، والياته، لتحقيق  إجرائيا:

أو المنظمة. وبالتالي فتوظيف شبكة تويتر: يعني استثمار هذه الشبكة بما تتيحه من الية  هدف الفرد

تواصل ومساحة لعرض محتوى حرفي وصوري وتعبيري لمخاطبة جمهور معين أو التعبير عن 

 موقف معين بغرض االقناع او كسب التأييد.

 التغريدات: 

 االجتماعياتصالية في شبكة التواصل  جمع تغريدة وهي تسمية تطلق على ما ينشر من رسائل

من أيلول  25، اال ان ادرة الموقع عملت في الـحرفا 541"تويتر"، حيث يبلغ الحد األقصى لها 

 .حرفا 218على تحديث المنصة لتسمح بنشر  2155

جميع التغريدات التي صدرت عن المرشح االمريكي دونالد ترمب عبر حسابه الشخصي  اجرائيا:

 ويتر.على شبكة ت

 الحملة االنتخابية:

لغة: يرى أبن منظور ان مفهوم الحملة االنتخابية لغة مركب من كلمتين الحملة واالنتخابية، فالحملة 

"، وَحَمَل عليه َحْمَلًة  كما جاء في لسان العرب تعني ما يلي: "َحَمَل" قوله" َحَمَل َعَلْيه  ف ي الَحْرب 

ْشُت بينهم. )أبن منظور، م"منكرة وشدة منكرة" وَحَمْلُت على  ، 5912، 4بني فالن، أي: َأرَّ

 (، ولذلك عرفت عند العرب بمعنى الهجوم والشدة.585ص
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ضون عن طريق  أما كلمة "انتخابية" فهي مشتقة من "انتخاب" والتي تكون لرئيس أو أعضاء يفو 

 مبايعة او عن طريق ترتيب قانوني.

 استراتيجيةمختلف األشخاص أو االحزاب، وفق األنشطة لمجموعة من أما الحملة االنتخابية فهي "

محددة مسبقا، بغرض التأثير على الناخبين وإقناعهم بضرورة التصويت على الفكرة، وتجري محاولة 

 (.15، ص2155التأثير في مدة زمنية محددة قانونا"، )باديس وغالية، 

المخططة والمنظمة للمرشح  التصاليةايمكن تعريف الحمالت االنتخابية بأنها "األنشطة  إجرائيا:

الجمهوري دونالد ترمب، التي تم عرضها على الجمهور الناخب من خالل شبكة تويتر، بغرض 

كسب أكبر عدد من األصوات المؤيدة لبرنامجه المطروح ومنحه أصوات الناخبين، وكذلك الرد على 

 حملة منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون".

 المرشحين أو الحزب في الثقة تدعيم إلى تهدف التي االتصال أنشطة كافة :بيةاالنتخا الدعاية

 بكل التأثير منها محاولة بالمعلومات الناخبين جمهور وإمداد معينة إنتخابية حاله بشأن السياسيين

 االنتخابات في الفوز بهدف واإلقناع االتصال قنوات وجميع المتاحة واألساليب واإلمكانات الوسائل

 (.2111 العالم) الناخبين أمام صورته وإبراز ومرشحيه الحزب مؤيدي زيادة أو

 إلى تهدف التي االتصال أنشطة كافة بانها الدراسة هذه ألغراض االنتخابية الدعاية تعرف :اجرائيا

 في بالمعلومات الناخبين جمهور وإمداد ترمب دونالد االمريكية للرئاسة الجمهورية المرشح الثقة تدعيم

 واإلقناع االتصال قنوات وجميع المتاحة واألساليب واإلمكانات الوسائل بكافة عليه للتأثير محاولة

 .االنتخابات في الفوز بهدف
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 السابقة والدراسات النظري  األدب :الثاني الفصل

 

 النظري: األدب :أوالا 

وتأثيرها على  االتصال تعددت النماذج والنظريات التي تقدم تصورات عن كيفية عمل وسائل

الجماهير، فهذه النماذج والنظريات تساعد على توجيه البحث العلمي في مجال االتصال إلى 

 مسارات مناسبة، كونها تجسد بشكل فاعل تطبيقات وسائل اإلعالم في المجتمع.

ذلك أن النماذج والنظريات تعتبر محصلة دراسات وأبحاث، ومشاهدات وصلت إلى مرحلة من 

ت فيه إطارا نظريا وعمليا لما تحاول تفسيره، نظرا ألنها قامت على كم كبير من التطور، وضع

 التنظير واالفتراضات التي قويت تدريجيا من خالل إجراء تطبيقات ميدانية.

حيث تشكل  اإلعالمية،السياق العام الذي تسير وفقه الدراسات  االتصالكما تمثل نظريات    

الدراسة من بداية اختيار المشكلة حتى الوصول إلى النتائج، وتكمن النظرية اإلطار الذي يحدد سير 

أهمية النظرية في أنها األساس المبدئي لمعرفة تأثير وسائل اإلعالم وتفسير ما تقدمه من خالل 

البرامج والمواضيع، حيث أنها تقدم تصورات عن كيفية عمل اإلعالم وتأثيره، كما تساعد على توجيه 

مجال اإلعالم على مسارات مناسبة، ألن النظرية تجسد بشكل فاعل تطبيقات البحث العلمي في 

 .المجتمعفي  االتصالوسائل 
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كما تفسر النظرية ما تحدثه من تأثير في الجمهور، أو من الجمهور نفسه تجاه الوسائل أو    

ثيرات وسائل الرسائل اإلعالمية، كما تقدم النظرية تصورًا عن التغيرات االجتماعية المحتملة وتأ

 .اإلعالم فيها

سبتمبر في عددها الصادر يوم  22والنظرية كما يقول العودي في بحثه المنشور في صحيفة    

، هي محصلة دراسات وأبحاث ومشاهدات وتأثيرات وصلت إلى مرحلة من 55/51/2115الخميس 

 .التطور وضعت فيه إطارًا نظريًا وعمليًا لما تحاول تفسيره

يميز النظرية هو قدرتها المستمرة على إيجاد تساؤالت جديرة بالبحث، إضافة إلى إن أهم ما    

 .استكشاف طرق جديدة للبحث العلمي

إلى عدة أنواع، منها النظريات المتعلقة بالجمهور حيث ترتبط  االتصالنظريات ويقسم الباحثون    

بالجمهور المستخدم للمواد اإلعالمية، ويقوم هذا النوع من النظريات على أساس أن الجمهور يستخدم 

وسائل اإلعالم بسبب دوافع نفسية أو اجتماعية، وتندرج هذه النظريات ضمن نظريات تأثير وسائل 

خالل الدراسات اإلعالمية التي أجريت في أواخر الستينيات وفي  اإلعالم التي ظهرت من

السبعينيات على تأثير وسائل اإلعالم، وقد ساعد في ذلك التقدم في مجاالت مناهج البحث وطرق 

جمع البيانات وتحليلها التي فسحت المجال للباحثين في إيجاد الطرق المالئمة لدراسة المشكالت 

 (.531/ 23، ص2114اإلعـالم في الجمهور.)أبو أصبع،  اإلعالمية وتأثير وسائـل
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ووفق نظريات تأثير وسائل اإلعالم ال يخرج تأثير وسائل اإلعالم عن واحدة من ثالث، إما خلق    

، 2113إسماعيل، )موجودة. أو تغيير اتجاهات  موجودة،اتجاهات جديدة، أو تدعيم اتجاهات 

 (.234ص

ة وتنوع أسئلتها فان هذا استدعى من الباحث للرجوع الى أكثر من وبالنظر لتعدد اهداف هذه الدراس

  الرسالة.نظرية اعالمية تبعا لعالقة كل نظرية بجانب معين من جوانب 

 Agenda Setting Theoryاألجندة  وضع نظرية

نظريات االتصال التي اختصت  برزتعد نظرية "وضع األجندة" أو "ترتيب األولويات"، من بين أ

تأثير كبير في ظل  االتصالوالتي ترى أن لوسائل  االتصالدراسة التأثير المعتدل لوسائل بمجال 

 ظروف معينة خاصة في االنتخابات الرئاسية. 

 :التالية االعتبارات من انطالقا الدراسة هذه في االجندة نظريةمبادئ  توظيف ترتأي الدراسةوهنا 

 والجمهور األمريكي -اإلنترنت –الحديثة  عالماإلاجل تفسير العالقة القائمة بين وسائل من  -5

م، وكيف سعى  2016في مجال االتصال السياسي أثناء فترة االنتخابات الرئاسية لعام 

ومخططو حملته االنتخابية االلكترونية إلى توظيف االنترنت  الجمهوري دونالد ترمب المرشح

من خالل الشبكات االجتماعية، وتحديدا "تويتر" في وضع أجندة الجمهور الناخب، كمتلقي 

ايجابي من خالل تحديد األهداف والسياسات والمعلومات الخاصة بالمرشح ، من منطلق 

 –الجمهور حسب درجة أهميتها لديه  قيام وسائل اإلعالم واالتصال بوضع أجندة قضايا

بهدف إعالمه وزيادة وعيه وإدراكه للقضايا واالتجاهات المختلفة التي تحدد  -الجمهور
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ية األجندة التي ترى أن ان هذا المدخل هو ما أكدت علية نظر  وتشكل سلوكه في األخير.

وان الرئيس  الم،االععالم بإمكانها ترتيب أولويات الجمهور المستخدم لوسائل وسائل اإل

، الحملة االنتخابية بصفته مواطن مستخدم دونالد ترمب استخدم وسائل االعلم أثناء وبعد

 بعدئذ.لإلعالم وبصفته مرشحا للرئاسة 

وهذا ما تم مالحظته من قبل الباحث خاصة أثناء مراحل الحمالت االنتخابية، حيث سعى  -2

تي تدعم جانبه السياسي وتزيد كل حزب أن يضع مجموعة من األهداف والموضوعات ال

تركيز الجمهور وإدراكه لتلك األهداف ويجعلها بطريقة غير مباشرة ضمن أهم أولوياته، وهذا 

الجانب تعزز بفضل شبكة االنترنت وخدماتها المباشرة والفورية والسريعة والفعالة في توصيل 

 هذه األهداف والقضايا.

المتبادل بين أولويات قضايا اإلعالم وأولويات وضع األجندة )عالقة التأثير  دراساتان  -3

الحيز األكبر من اهتمام الباحثين األكاديميين منذ تشغل قضايا الرأي العام والسياسة العامة( 

 Donald"البدايات األولى لهذه النوعية من الدراسات وذلك على يد الباحثين دونالد شو"

Showوماكسويل ماكومبس ،"Maxwell McCombs"ب أول دراسة منشورة عن ، صاح

 (.555، ص2118م، )بسيوني، 2595وضع األجندة عام 

العالقة التبادلية بين وسائل  بدراسةتهتم  بحوث ترتيب األولويات أو وضع األجندة بما ان -4

اإلعالم والجماهير التي تتعرض لتلك الوسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية 

 الدراسة.فان النظرية هنا تلبي تحقيق هدف  واالقتصادية واالجتماعية التي تهم المجتمع
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م، وفق أن وسائل اإلعالم هي التي تحدد وتضع وتبث القضايا التي تلقى اهتماما لديه -1

أجندتها اإلعالمية وأغراضها االتصالية، وتضعها بنفس الدرجة ضمن اهتمامات الجمهور 

المتلقي وذلك وفق مستويات تدريجية لتأثير تلك الرسائل على الجمهور، وذلك بهدف خلق 

نوع من التوافق والتوازن بين أجندة وسائل اإلعالم وأجندة الجمهور، ومنه تحقيق توازن الرأي 

 (.284، ص2112داخل النظام االجتماعي )العبد هلل،  العام

رض الرئيسي في معظم الدراسات الخاصة بترتيب األجندة هو االتفاق بين ترتيب تفإن اال -2

أجندة وسائل اإلعالم وترتيب أجندة الجمهور لالهتمام بالقضايا والموضوعات اإلعالمية، أي 

الجمهور والوسيلة، مما يشير إلى دور وجود ارتباط ايجابي بين ترتيب االهتمام لكل من 

وسائل اإلعالم في ترتيب اهتمامات الجمهور بنفس الترتيب الذي تمنحه هذه الوسائل 

 (.555، ص2118للقضايا والموضوعات )بسيوني، 

تجاه البحث  ثة لوضع األجندة في هذه الدراسة،من بين أهم االتجاهات البحثية الحديان  -5

لة وأجندة الجمهور وهذا ما تحدد في المدخل النظري الخاص الخاص بالعالقة بين الوسي

  الحديثة.بوضع األجندة في وسائل االتصال 

"تشمل الدراسات التي استهدفت اختبار مفهوم الحاجة إلى التكيف والتوجه  -8

، ويفترض المفهوم أن تأثير NeedFor adoption and Political Orientationالسياسي

بنفس الدرجة بالنسبة لكل األفراد، ولكنه مرتبط بما إذا كان الفرد قد  وضع األجندة اليتحقق

اتخذ قرار بشان التصويت االنتخابي ام اليزال في المراحل األولى لصنع القرار". بمعنى أن 

هذا المفهوم ارتبط باالنتخابات السابقة التي عرفت الوسائل التقليدية لالتصال والتي شهدت 
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المرونة مما انعكس سلبا على السلوك االنتخابي للجمهور، ألنه كان قلة في درجة التكيف و 

 أكثر احتياجا للتعرض إلى أجندة وسائل اإلعالم لمساعدتهم في تحقيق هذا التكيف.

مريكي دونالد ترمب يمكن ان يرى الباحث انه طبقًا لمبادئ النظرية فإن المرشح الرئاسي األ -9

ته االنتخابية، فهو يتحكم برسائله اإلعالمية وفقا يجد ضالته في توظيف اإلعالم خالل حمل

ألجندته الخاصة، محاوال المزج بين تلك األجندة والقضايا التي تشكل اهتمام جمهور 

 الناخبين.

 Theory Uses And Gratifications واإلشاعات االستخدامات نظرية

التي تؤديها وسائل اإلعالم لجمهورها الى بداية البحث  اتيعود االهتمام بالبحث عن اإلشباع

التجريبي في ميدان علوم االتصال، وظهرت هذه الدراسات في أربعينيات القرن العشرين، مثل أعمال 

 ""Rileysوبعدها أعمال ريليز "Berison&Staton&Lazarsfieldولزرسفليد " وستاتون  بيرلسون 

 وظهرت في الستينيات أعمال شرام ""Mac Cobyوماك كوبي  "Freidson"وفريدسون 

Schramm""  واليل"Lyle"وباركر""Parker  في االتجاه ذاته ، ويقدم نموذج االستعمال واإلشباع

أكثر قوة من  عالماإلمجموعة من المفاهيم والشواهد التي تؤكد بأن أسلوب األفراد أمام وسائل 

  المتغيرات االجتماعية والسكانية والشخصية. 

ويرى النموذج أن األفراد يوظفون بفعالية مضامين الرسائل االتصالية بدال من أن يتصرفوا سلبيا 

تجاهها، ومن ثم فإن هذا المدخل ال يفترض وجود عالقة مباشرة بين الرسائل اإلعالمية واالتصالية 

ة، وتلك والتأثير على الجمهور، ويفترض بدال من ذلك أن الجمهور يستخدم الرسائل ألمور كثير 

  ت متداخلة في مصطلح مناهج البحث في عملية التأثير". ااالستخدامات تلعب كعوامل وسيطة ومتغير 
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رئيسية، أن منظور االستخدامات واإلشباعات يعتمد على خمسة فروض لتحقيق ثالثة أهداف 

 .(299ص  ،2151فروض النموذج التالي: )حجاب،  نوتتضم

أعضاء الجمهور مشاركون فاعلون في عملية االتصال الجماهيري ، ويستخدمون وسائل  ان - 5

 لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم. عالماإل

عن الحاجات التي يدركها أعضاء الجمهور، وتتحكم في ذلك  عالماإلُيَعب ر  استخدام وسائل  - 2

 وع الحاجات بإختالف األفراد(.عوامل )الفروض الفردية وعوامل التفاعل االجتماعي وتتن

التأكيد على أن الجمهور هو الذي يختار الرسائل والمضمون الذي يشبع حاجاته ، فاألفراد هم  - 3

 هي التي تستخدم األفراد. عالماإل، وليست وسائل  عالماإلالذين يستخدمون وسائل 

يختارون الوسائل التي تشبع تلك  يستطيع أفراد الجمهور دائمًا تحديد حاجاتهم ودوافعهم، بالتالي - 4

 الحاجات.

، عالماإليمكن االستدالل على المعايير الثقافية السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل  - 1

 وليس من خالل محتوى الرسائل فقط .

ص  ،2113 اسماعيل،) شباعات الى تحقيق ثالثة أهداف رئيسةوتسعى نظرية االستخدامات واإل

211): 

لتعرف الى كيفية استخدام األفراد لوسائل اإلعالم، ذلك بالنظر الى الجمهور النشط الذي ا - 5

 يستخدم الوسيلة التي تشبع حاجات وأهدافه.
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 توضيح دور استخدام وسيلة بعينها من وسائل اإلعالم، والتفاعل مع نتيجة هذا االستخدام. - 2

 عالماإلعلى أن فهم عملية االتصال الجماهيري تأتي نتيجة الستخدام وسائل  التركيز - 3

 .الجماهيري 

"وهناك مجموعة العناصر التي تشكل منظور االستخدامات واإلشباعات، والتي تبدأ من تولد حاجات 

بيولوجية ونفسية لدى اإلنسان، وتتفاعل هذه الحاجات مع الخصائص الفردية واإلطار االجتماعي 

محيط بالفرد، وينتج عن مشكالت فردية تختلف في حدتها، وحلول محتملة لتلك المشكالت، بالتالي ال

أو عدم اشباع، ثم تتولد  شباعإتتولد الدوافع لحل المشكالت أو اشباع الحاجات، ويؤدي ذلك الى 

 .(242ص  ،2119حاجات إضافية تمر بنفس المراحل السابقة" )مكاوي والسيد، 

شباعات بعدد من العناصر التي توضح وتفسر أبعاد هذه النظرية، الستخدامات واإلتمتاز نظرية ا

 (542- 545ص  ،2155هي: )مراد، وهذه العناصر 

 الجمهور النشط . - 5

 .لإلشاعاتاألصول االجتماعية والنفسية  - 2

 دوافع الجمهور وحاجاته . - 3

 .عالماإلالتعرض لوسائل  - 4

 الناتجة عن التعرض. اعاتباإلش - 1

 دوافع الجمهور للتعرض. - 2
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 الجمهور من وسائل االعالم. توقعات- 5

عند الرجوع الى الخصائص األساسية التي تمتاز بها شبكات التواصل االجتماعي نجدها تدعم بشكل 

، ص 2151)التميمي،  كبير األفكار األساسية التي تركز فيها نظرية االستخدامات واإلشباعات

553.) 

شباعات يمكن ان تفيد في فهم دوافع استخدام شبكة "تويتر" أن نظرية االستخدامات واإلوترى الدراسة 

االمريكي دونالد ترمب، لما تمتلكه تلك الوسيلة االعالمية الحديثة من  المرشحمن جهة المرسل وهو 

 خصائص اهمها.

المشاركين في عملية االتصال على التفاعلية: وهي الخاصية التي يمكن من خاللها سيطرة  - 5 

تبادل األدوار والخطاب في اتجاهين، وان هذه الخاصية التي تمتاز بها شبكات التواصل االجتماعي 

 تدعم فكرة الجمهور النشط.

االنتقائية: هي قدرة المستخدم على اختيار المضامين التي تقدمها وسائل اإلعالم من بين قائمة  - 2

قًا لرغباته وحاجاته، وهذه تدعم فكرة أخرى ركزت فيها نظرية االستخدامات كبيرة من الوسائل وف

 شباعات وهي أن الجمهور يختار وسائل اإلعالم لتلبية حاجاته النفسية واالجتماعية.واإل

الالتزامنية: وهي القدرة على استقبال وقراءة الرسائل اإللكترونية في أي وقت وفقًا للوقت  - 3

ويدعم هذا الجانب سيطرة األفراد على استخدام وسائل اإلعالم وفقًا الرتياحهم من المناسب للجمهور، 

هذه الوسائل، فالجمهور هو الذي يستخدم وسائل اإلعالم وليس وسائل اإلعالم تستخدم الجمهور، 

 شباعات مع دارسات شبكات التواصل االجتماعي.ؤكد تالئم نظرية االستخدامات واإلوهذا ي
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 Media Richness Theoryنظرية ثراء الوسيلة 

 م ومؤسستها5955تستند نظرية "ثراء الوسيلة" على نظرية المعلومات التي يعود تاريخها إلى العام 

على  اوتأثيراته ةوالسريع ةالمباشر  االستجابة قياس على النظرية هذه وتقوم ""Galbraith جالبرت

 نظرا باالتصال. القائم أهداف لتحقيق وثرية جديدة إعالم وسائل استخدام خالل من األفراد، وذلك

العتبار أن مرحلة بث الرسالة اإلعالمية أثناء مراحل الحمالت االنتخابية تكون جدا محرجة، حيث 

يكون األفراد المستهدفون ُمعدون فعال للقيام بالفعل أو االستجابة المستهدفة والمخططة لها بالنظر 

 وسيلة المستخدمة في توصيل هذه الرسالة.إلى درجة قوة وثراء ال

السياسة في و لة في مجال اإلعالم وهذا ما يتميز به االنترنت كوسيلة اتصالية جديدة وثرية ومتكام

 (.313، صBaran&Dennis2151) ذات الوقت

ويقصد بالثراء: هو قدرة الوسيلة االتصالية على تحقيق التفاعل الفوري والمباشر مع الجمهور ولذلك 

المدونات، الشبكات االجتماعية وغيرها يمكن أن تكون  االلكتروني،فان الوسائل االتصالية مثل البريد 

فوري والمباشر أكثر ثراء في نقل الرسالة من المرشح إلى الناخب، وذلك لتوفر رجع الصدى ال

واستخدام اللغة الطبيعية. حيث يعتمد ثراء الوسيلة على  لألنترنتباإلضافة إلى الطبيعة التفاعلية 

، تعدد األدوار، تنوع اللغة، التركيز الشخصي أو االهتمام وكلما تمتعت االستجابة وهي:أربعة معايير 

 الوسيلة بهذه المعايير، كلما كانت أكثر ثراء.

ثراء الوسيلة" لدراسة معايير االختيار بين الوسائل اإلعالمية التكنولوجية وفقًا لدرجة وتصف نظرية "

عتمد على القدر الذي تستخدم به الوسيلة، وتركز ت االتصالثرائها المعلوماتي، وتوضح أن فعالية 
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تقبل والجمهور المس باالتصالاتجاهين بين القائم ي ف لالتصالبشكل أكبر على األشكال التفاعلية 

توفر رجع صدى تكون أكثر ثراء، فكلما  يللرسالة، وطبقًا للنظرية فإن الوسائل اإلعالمية الت

الفعال أكثر حدوثًا، فثراء المعلومات يقوم بتخفيض درجة الغموض من  االتصالقاللغموض كان 

 خالل إيجاد مساحة من المعاني المشتركة باستخدام وسيلة اتصالية معينة. 

 :(2152الراوي، ) النظرية فرضين أساسيين هماوتفترض هذه 

الفرض األول: أن الوسائل التكنولوجية تمتلك قدرًا كبيرًا من المعلومات، فضال عن تنوع المضمون 

المقدم من خاللها وتستطيع هذه الوسائل التغلب على الغموض والشك الذي ينتاب الكثير من األفراد 

 عند التعرض لها.

أساس لترتيب ثراء الوسيلة مرتبة من األعلى إلى األقل من هي أربعة معايير  الفرض الثاني: هناك

حيث درجة الثراء وهي سرعة رد الفعل، قدرتها على نقل اإلشارات المختلفة باستخدام تقنيات 

تكنولوجية حديثة مثل: الوسائط المتعددة، اضافة الى التركيز الشخصي على الوسيلة، واستخدام اللغة 

 الطبيعية.

 المرشحوهنا يرى الباحث ان في تلك النظرية وما تتضمنه من معايير ينطبق تماما على استخدام 

األمريكي دونالد ترمب لشبكة تويتر، حيث ان استخدام شبكات التواصل ومنها "تويتر" كوسيلة 

 السياسة في ذات الوقت.اتصالية يأتي لكونها ثرية ومتكاملة في مجال اإلعالم و 
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 :االجتماعيشبكات التواصل 

بدأت مجموعة من الشبكات االجتماعية في الظهور في أواخر التسعينيات مثل 

(Classmates.com)  للربط بين الزمالء في موقع  5991عام"Six Degrees"  5995عام 

وركز ذلك الموقع على الروابط المباشرة بين األشخاص، وظهرت في تلك المواقع الملفات الشخصية 

لمستخدمين مثل خدمة ارسال الرسائل الخاصة لمجموعة من األصدقاء، ورغم تطوير تلك المواقع ل

لخدمات مشابهة، اال أن تلك المواقع لم تستطيع أن تدر ربحًا لمالكيها وتم إغالقها، وبعد ذلك ظهرت 

_  5999مجموعة من الشبكات االجتماعية التي لم تستطيع أن تحقق النجاح الكبير بين األعوام 

 (. 29،ص 2153)الرشيد،  2115

موقع ماي سبيس(  )وهول غو غظهر موقع بلغ عدد مشاهداته أكثر من  2111في بداية العام 

األميركي الشهير ويعتبر من أوائل وأكثر الشبكات االجتماعية على مستوى العالم ومعه منافسه 

مع )ماي سبيس( حتى قام  2114بدأ أيضا في االنتشار المتوازي عام  بوك والذيالشهير الفيس 

بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين وهذا ما أدى الى زيادة أعداد مستخدميه  2115الفيس بوك عام 

 .(22_  21ص  ،2151 زوانه،بشكل كبير. )

أحدث منتجات ، من (Facebook, Twitter)كما تعد مواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت 

تكنولوجيا االتصاالت وأكثرها فعالية وشعبية، ورغم ان هذه المواقع أنشئت في األساس للتواصل 

االجتماعي بين األفراد، فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط السياسي من خالل تداول المعلومات 

 (.4، ص2155 )عوض، الخاصة باألحداث السياسية، وكذلك الدعوة إلى حضور الندوات والتظاهر
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 أهم شبكات التواصل االجتماعي:

 (Facebook) بوكشبكة الفيس 

هي شبكة اجتماعية يمكن الدخول اليها مجانًا وتديرها شركة فيس بوك محدودة المسؤولية كملكية 

خاصة لها، فالمستخدمون بإمكانهم االنضمام الى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو 

مين المدرسة أو اإلقليم وذلك من أجل االتصال باآلخرين والتفاعل معهم، كذلك يمكن  للمستخد

إضافة أصدقاء الى قائمة أصدقائهم وارسال الرسائل اليهم وأيضًا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف 

األصدقاء بأنفسهم، ويشير اسم الموقع الى دليل الصور الذي تقدمه الكليات والمدارس التمهيدية في 

ضمن وصفًا ألعضاء الواليات المتحدة األمريكية الى أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد والذي يت

  الحرم الجامعي كوسيلة للتعرف اليهم. 

 (Twitter)تويترشبكة 

بحد  Tweetsبإرسال تحديثات  اشبكة اجتماعية تقدم خدمة تدوين مصغر، والتي تسمح لمستخدميه

عن  وذلك- 2155حرفا في أيلول من العام 281هذا العدد الى  رفع- حرف للرسالة، 541أقصى 

طريق الموقع أو عن طريق رسالة نصية قصيرة أو برامج المحادثة الفورية، وتظهر تلك التحديثات 

  في صفحة المستخدم، ويمكن قراءتها في صفحتهم الرئيسية أو من ملف المستخدم الشخصي. 

، يمن قبل المبرمج ورجل األعمال األميركي جاك دورس 2112آذار  25أنشئ تويتر يوم     

ة سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا، بمساهمة إيفان ويليامز ونوح غالسوبيز ستون، حيث انطلق بمدين
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في البداية كمشروع بحثي من قبل شركة "أوديو" األميركية، وظل استعماله محصورا بين موظفي 

 .الشركة قبل أن يتم إطالقه رسميا للجمهور في تشرين األول من نفس العام

بفصل هذه الخدمة الجديدة عنها ليصبح موقعا مستقال  2115الشركة في نيسان وبعد نجاحه، قامت 

باسم شركة جديدة تحت اسم "تويتر" )التغريدة أو الزقزقة( تشبيها ألصوات الهواتف عند التواصل، 

 .(92، ص2158الدليمي )) المميزوبشعار العصفورة 

يثات على ملفاتهم الشخصية واستقبال يقدم الموقع خدمة مجانية تسمح للمستخدمين بإرسال تحد   

تحديثات متابعيهم وأصدقائهم، أو غيرها من الرسائل والمعلومات في رسائل قصيرة تسمى "تويت" ال 

حرفا، أو برامج المحادثة الفورية، أو من خالل عدة تطبيقات كـ "تويت بيرد" أو  281يزيد طولها عن 

 .""تويت تيريفك" أو "تويتر فوكس

نشر الـ "تويت" على حساب المستخدم على الموقع أو كرسالة نصية قصيرة على الهاتف ويمكن أن ي

أو على برنامج محادثة سريعة، يستطيع أصدقاء المستخدم ومتابعوه استقباله على صفحاتهم الخاصة 

 .أو عند زيارة ملف المستخدم، كما يمكن استقبال الردود والتحديثات على البريد اإللكتروني

"تويتر" موقعا مفتوحا يكفي التسجيل فيه الستخدامه واالستفادة من خدمات الرسائل القصيرة ويعتبر 

التي يوفرها عبر أرقام خمس بوابات، أربع منها خاصة بـ الواليات المتحدة وكندا والهند ونيوزيلندا، 

 .متحدةوالخامس هو الرقم الدولي، ويضاف إليها رقم خاص بمستخدمي شبكة فودافون بالمملكة ال
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مكتبا في أنحاء العالم، وبلغ عدد  21يوجد مقر تويتر الرسمي في سان فرانسيسكو، ويتوفر على    

فرد، في حين ناهزت مداخيله مبلغ  3911مليون شخص، وعدد الموظفين بالشركة  312مستخدميه 

 .مليار دوالر 5.4

، ويملك الكثير من 2152منذ آذار لغة من بينها العربية، التي انطلق العمل بها  52ويتكلم "تويتر" 

المشاهير والشخصيات العامة حسابات على الموقع تجعلهم قادرين على التواصل مع العالم خارج 

 اإلطار الرسمي.

 أهمها:للتدوين عبر موقع تويتر مميزات مفيدة وعديدة 

 تبدأ  سهل وسريع: فبمجرد إدخالك لبريدك اإللكتروني تصبح مشتركا من الموقع وتستطيع أن

بتدوين وإرسال الرسائل القصيرة، كما يتيح لك الموقع إرفاق صورة شخصية أو شعار مع كل 

 تدوينه قصيرة.

  محمول ومتحرك: فموقع تويتر يعتبر من مواقع التواصل االجتماعي المحمولة، أي من المواقع

المحمولة ومن  التي تدعم وتتيح أدوات للتدوين، وإرسال الرسائل والصور القصيرة عبر الهواتف

 أي مكان في العالم.

  مجاني: إرسال التدوينات القصيرة عبر تويتر مجاني، بعكس الرسائل القصيرة العادية وارسال

الرسائل الفورية عن كل مجريات عبر المحمول، وهي خاصية مكنت الماليين من تدوين حياتهم 

 وهذا ما ساهم في نشر تويتر.
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  التدوين الخاص بالتويتر يمكن إرساله من الحاسوب المحمول أو  العالم: فكون أداة للتواصل مع

الهاتف المحمول بسهولة ويسر مما يتيح التواصل مع مجموعة كبيرة من األصدقاء والمعارف أو 

 المتابعين لك على الموقع وفي لحظات.

  صيا فعله اآلن، فهو يعطي طابعا شخيدون ما تويتر للمستخدم يمناسب للتواصل الشخصي: يتيح

، فالهدف النهائي هو التواصل على صعيد هريد إخبارها للمهتمين بيللرسالة القصيرة التي 

 شخصي باستخدام هذا الموقع.

  أداة لتعريف الناس بك وباهتماماتك: فالتدوين القصير والفوري عبر تويتر يسمح لك بنشر ما

تفعله أو إرسال الرسائل السريعة والفورية عن موضوع تهتم به، إلى جميع المتابعين لك، كما 

يساهم بنشر أفكارك أو بمشاركة الغير اهتماماتك كذلك فإن اليوم مع محركات البحث كغوغل فإن 

دويناتك القصيرة على تويتر ستظهر على محرك البحث ضمن النتائج فور إرسالها، مما ت

 يضاعف من إمكانيات نشر أفكارك أو رسائلك الى كبر عدد ممكن من المهتمين.

  الفورية: فالتدوين الفوري هو من الخصائص المميزة لموقع تويتر، فمن أي مكان تستطيع أن

را وترسل تعليقك إلى الماليين في العالم أجمع، وال يمكن ان تراقب الحدث وتبدي رأيك فيه فو 

ننسى تأثيرهذه الخاصية في نقل التصريحات واألخبار العاجلة والفورية، وهو ما تستعمله القنوات 

 الخاصة والرسمية اليوم في الغرب وفي الوطن العربي على حد سواء. اإلخبارية

 دم من قبل الشركات والمعلنين للترويج عن منتجاتهم أداة تسويق فعالة: فاليوم صار تويتر يستخ

، فبرسالة قصيرة ومجانية تستطيع أن تعلن عن منتجك للعالم أجمع مجانا، كما وعروضهم الجديدة

 (.43، ص2152يسمح لك بنشر شعارك الشخصي مع كل رسالة )المري، 
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 (YouTube)شبكة اليوتيوب 

عندما كان ثالثة أصدقاء في حفلة، والتقطوا مقاطع فيديو أرادوا أن  (YouTube)نشأت فكرة تأسيس 

فت الكبيرة لينشروها بين زمالئهم، ولم يستطيعوا ارسالها عبر البريد اإللكتروني، ألنه لم يكن يقبل الم

 من هنا بدأت تتبلور فكرة تأسيس موقع إلرفاق أفالم الفيديو على شبكة اإلنترنت.

على امكانية اتاحة خدمة تبادل الفيديو التي تسمح  2111ذي تأسس في العام وتقوم فكرة الموقع ال

 شخصية،للمستخدمين بتحميل الملفات المتوفرة على اإلنترنت، سواء أكانت إعالمية أم للتسلية أم 

ويستطيع أي شخص في الوقت نفس أن ينشر ما يريد باستثناء المحتوى المسيء أو غير القانوني، 

مة النشر التي يتيحها الموقع فإنه يسمح للمستخدم بإعادة نشر ما ينشروه األصدقاء، وإضافة الى خد

 ،2152والبحث عن المحتوى حسب الكلمة أو الفئة ويرتبط اليوتيوب بعدة مواقع وتطبيقات )الرعود، 

44.) 

 االنتخابية: والحمالت السياسي التسويق

يعد مصطلح التسويق، مصطلحا شائعا في حياتنا اليومية، خصوصا كوننا أصبحنا ضمن عالم    

يميل الى فلسفة التسويق في كل شيء بسيطا كان أو معقدا، فلم يعد التسويق مختصرا على التجارة 

ميادينه لتشمل مجالت شتى، أصبح من أبرزها حاليا المجال  واتسعتواالقتصاد بل تطور أكثر 

 ياسي، أي دخول التسويق عالم السياسية، ليطلق عليه تسمية التسويق السياسي.الس

قد يتم على مستوى مؤسسي او  التبادل،كما يعرف التسويق السياسي بأنه "نشاط بشري قائم على 

العمل والتنظيم وتوزيع االدوار  واستراتيجيةويعتمد على التخطيط بمعنى تحديد األهداف  شخصي،
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عة األداء وتقييمه على خلفية االهداف المحددة سلفا، وتحديد المدى الذي تحقق منها والمهام ومتاب

، 2115للتحرك قدما نحو تحديد األهداف مجددا واستراتيجيات العمل في حلقات متتالية )القصبي، 

 (.512ص

ومن اهداف التسويق السياسي تحقيق االقناع والذي يمكن تعريفه بأنه "اتصال مخطط يستهدف 

تأثير في االختيارات، فهو عملية تحفيز فرد أو أكثر باستخدام المعلومات، العلل، المؤثرات ال

 (.21، ص2119الوجدانية، نحو تغيير المعتقدات والميول واألفكار والسلوك )حبيب، 

عتباره يبحث عن الطريقة للوصول إلى الترويج إل استراتيجيةويعتبر اإلقناع السياسي أحد اهم أهداف 

حيث يكون هدف  المرشح،خب، وخلق حالة اإلقناع لجمهور الناخبين وتوجيههم نحو الحزب او النا

لجذب الناخبين نحو التصويت )بن و اإلقناع هو تغيير مواقف الرأي العام لصالح الحزب أو المرشح، 

 (.551، ص2155شيحة، 

اإلعالم على المستوى ويبدو األثر السياسي لالتصال باستخدام وسائل اإلعالم، واضحا في تأثير 

الفردي السيما فيما يتصل بالقيم والسلوك واإلقناع او التعبئة، كما يظهر المستوى الجماعي من حيث 

درجة التكامل او التفكك االجتماعي والقابلية للتصديق، ويضاف إلى ذلك ما قد يكون من تأثير على 

ل من الحدث السياسي فعال أو قوال المستوى الوطني من حيث التكامل السياسي، حيث يتخذ االتصا

او رمزا، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي او الحزبي، محورا لنشاطه ومعالجته. )عباس، 

 (.42، ص2114
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البداية الحقيقية لتحقيق الفوز في االنتخابات، ففي االنتخابات البرلمانية  فتعد االنتخابية الحمالتأما 

تساعد المرشح على االقتراب الشديد من ناخبيه وإقناعهم بأنه سوف يدافع عن مصالحهم ويحقق 

 آمالهم وطموحاتهم. 

افس على الحمالت االنتخابية للمرشحين هي الشكل الراقي للممارسة الديمقراطية لحسم التن دلذا تع

جمهور الناخبين، ألن الفيصل الحاكم عند التخطيط للحمالت االنتخابية هو المرشح ذاته وتاريخه 

وإنجازاته ومقترحاته لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم، ومدى اقتناع الجماهير به، وفي 

 الوقت نفسه إجهاض فرص التأثير على المواطنين التي يقوم بها المرشح اآلخر. 

 الحملة االنتخابية لغة:

يرى أبن منظور ان مفهوم الحملة االنتخابية لغة مركب من كلمتين الحملة واالنتخابية، فالحملة كما 

"، وَحَمَل عليه َحْمَلًة "منكرة وشدة  جاء في لسان العرب تعني: "َحَمَل" قوله" َحَمَل َعَلْيه  ف ي الَحْرب 

ْشُت بينهم )أبن منظور، ممنكرة" وَحَمْلُت على بني فالن، أي: أَ  (، ولذلك 585، ص5912، 4رَّ

 عرفت عند العرب بمعنى الهجوم والشدة.

ضون عن طريق  أما كلمة "انتخابية" فهي مشتقة من "انتخاب" والتي تكون لرئيس أو أعضاء يفو 

 مبايعة او عن طريق ترتيب قانوني.

 أما الحملة االنتخابية مركبة فهي "الدعاية التي يقوم بها المرشح للنيابة". 
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ويعرفها البعض بأنها: "مجموعة االعمال التي يقوم بها الحزب أو المرشح بغرض اعطاء صورة 

حسنة للجماهير والناخبين عن سياسته وأهدافه، ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل واالمكانيات 

 (.53، ص2114الل قنوات االتصال وذلك بقصد الفوز في االنتخابات" )بن الصغير المتاحة من خ

ويمكن تعريف الحملة االنتخابية على أنها "مجموعة األنشطة التي يقوم بها الحزب أو المرشح 

السياسي بهدف إمداد الجمهور والناخبين بالمعلومات عن برنامجه وسياسته وأهدافه، ومحاولة التأثير 

ل الوسائل واألساليب واإلمكانات المتوفرة من خالل جميع قنوات االتصال واإلقناع، وذلك فيهم بك

 (.58، ص2111بهدف الحصول على أصوات الناخبين وتحقيق الفوز في االنتخابات )العالم، 

بموجب  –ويعرفها عبد الوهاب الكيالني بأنها "الفترة التي تسبق االنتخابات المحددة رسميا وقانونيا 

، 2115والتي يتقدم المرشحون خاللها بعرض برامجهم على الناخبين )الطاهرة،  –انون االنتخابات ق

 (.525ص

وجاء في تعريف باديس وغالية للحمالت االنتخابية بأنها "تلك النشاطات اإلتصالية التي تبذلها 

ع جمهور الناخبين األحزاب السياسية خالل فترة محددة تسبق االنتخابات، تعمل من خاللها على اقنا

بأفكارها وبرامجها من أجل كسب أصواتهم، ورسم صورة ذهنية مقبولة لديهم مستعملة في ذلك كافة 

 (.23، ص2155خاصة الجماهيرية منها" )باديس وغالية،  عالماإلوسائل 

وهناك من عرف الحمالت االنتخابية بأنها نشاط اتصالي منظم يرمي إلى أحداث تأثيرات سلوكية 

وإدراكية لدى جمهور معين أثناء وقت محدد مع إمكانية قياس مدى فاعلية ذلك النشاط، من خالل 

)كشكول,  خب من خالل الرسائل المقنعة اليهتوظيف كل الظروف واألوقات المناسبة الستهداف النا

 (.541ص  2151
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ال التي يقوم بها وتعرف الحمالت االنتخابية من وجهة نظر علم السياسة بانها مجموعة من األعم

لة التأثير و الحزب أو المرشح بغرض اعطاء صورة حسنة لجمهور الناخبين عن سياسته وأهدافه ومحا

فيهم بكل الوسائل واإلمكانات المتاحة من خالل قنوات االتصال الجماهيرية، وذلك بقصد تحقيق فوز 

ومة الدعاية المنافسة عدد ممكن من الناخبين ومقا أكبرفي االنتخابات من خالل كسب تأييد 

 (.43ص  2118للمرشحين اآلخرين )شاكر، 

 انواع الحمالت االنتخابية المستخدمة في السباق االنتخابي واالتصال السياسي:

تقسم الحمالت االنتخابية في العملية السياسية الى نوعين هما حمالت داخلية واخرى خارجية، وتتفرع 

 :من هذين النوعين حمالت اخرى 

 الداخلية:  الحمالت-اوال 

 هناك نوعان من الحمالت الداخلية هما:

 االنتخابية:  الحمالت-5

للحمالت االنتخابية اهمية كبيرة في العملية السياسية، وذلك بسبب تأثيرها بشكل كبير في خيارات 

الناخب حول من سيختاره لتمثيله في السلطة أو خيار المشاركة في االنتخابات من عدمه، من خالل 

حمالت التوعية على المشاركة السياسية ايام االنتخابات، خصوصا في تلك الدول الحديثة 

الديمقراطية التي ال يعرف فيها الناخب دوره في الحياة السياسية ومقدار اهمية صوته، وحتى في 

الديمقراطيات الكبرى فإن دور الحمالت يوازي االهمية نفسها، لما لها من دور كبير في استمالة 

الناخبين وتوعيتهم للمشاركة في االنتخابات واختيار المرشح الذي يمثلهم، كما تقسم الحمالت 

 االنتخابية الداخلية الى ثالثة انواع هي:
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 التوعية االنتخابية:  حمالت-األولالنوع 

لهذا الفوز في العملية االنتخابية ينطلق من الحملة االنتخابية الناجحة التي تمثل البداية الحقيقية 

الفوز، من خالل االستفادة من كل الظروف المتاحة في إطار الوقت المحدد للحملة عن طريق 

 الرسائل اإلعالنية والبرامج السياسية التي تتضمنها الحمالت للوصول الى الجمهور المستهدف.

 وينطبق هذا النوع من الحمالت من خالل قيام الحزب او المرشح بحملة تدعو الى المشاركة في

العملية االنتخابية من خالل تحديث سجل الناخبين واالدالء باألصوات في يوم االقتراع العام 

 (.245ص  2151)القيسي، 

ويؤكد كثير من خبراء االتصال والتسويق السياسي أهمية حمالت التوعية االنتخابية، إذ تشكل هذه 

ومرشحيها في حمالتهم االنتخابية الحمالت الفرق بين الفوز والفشل، فهي تعني ما تبذله االحزاب 

قبل يوم االنتخابات لكسب تأييد الجمهور ومشاركتهم، وتعمل الكثير من االحزاب على وضع فريق 

عمل يقوم بإعداد حمالت التوعية االنتخابية قبل فترة طويلة من موعد االنتخابات وفي بعض االحيان 

 (.521-524ص 2112قبل بدء السباق السياسي بزمن طويل )بستاني، 

 الحمالت الترويجية للمرشحين: –النوع الثاني 

يركز هذا النوع من الحمالت على عاملين اساسيين إلنجاحه، األول هو المرشح السياسي والثاني 

البرنامج السياسي الذي يتبناه، فقد تعتمد كثير من األحزاب على شخصية المرشح نفسه في الحملة 

ناخبين، وقد ترجع االسباب وراء ذلك لما لهذا المرشح من مواقف أو االنتخابية لكسب تأييد هيئة ال

 قرارات أو لما له من برامج وحلول للقضايا المطروحة.

 الحمالت االنتخابية الهدامة: –النوع الثالث 
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 Larryيصف استاذ العلوم السياسية في كلية جورجيا وجامعة والية ميلدجفيل الري إلويتز )

Elowitzالنتخابية الهدامة بأنها التطور المؤسف الحاصل في الحمالت االنتخابية (، الحمالت ا

والمتمثل في )القذف والتشهير( عند كل فرصة تسنح، وتعد هذه الحمالت بأنها ليست حديثة 

خصوصا في تاريخ السياسة االمريكية، اذ يعتمد المرشحون القائمون بالحملة على اإلعالنات 

مهم وتلطيخ سمعتهم ونزاهتهم بدال من تحديد موقفه هو، وما سوف يفعله التلفزيونية بالتشهير بخصو 

المرشح في حال انتخابه، وتجسد هذا النوع من الحمالت واضحا في انتخابات الرئاسة االمريكية عام 

بين المرشحين مايكل دوكاكيس وجورج بوش، وعلى الرغم من ان هذه الحمالت تعد غير  5988

من الدراسات األكاديمية ترى انها تؤثر فعال في الناخبين وفي خياراتهم. وهو ما اخالقية إال ان كثيرا 

يظل هذا االسلوب من اساليب الحملة االنتخابية راسخا في السياسة االمريكية وغيرها،  نيرجح ا

 (.528ص 2155)دورية, 

 الخدمة او التوعية االجتماعية: حمالت-2

ة في تسهيل الحياة اليومية والمعتادة للمواطنين، وهو يعد يمثل هذا النوع من الحمالت أداة اساسي

الثاني من حيث التأثير في المجتمع داخليا بعد "الحمالت االنتخابية" فمن خالل هذه الحمالت تقوم 

القطاعات المختلفة بمد المواطنين بالمعلومات العلمية والدقيقة حول مختلف الخدمات والقضايا 

 . االجتماعية

 الخارجية:  مالتالح-ثانيا 

توجه الرسالة اإلعالمية في هذا النوع من الحمالت الى خارج حدود الدولة بهدف التأثير في 

 المجتمعات أو شعوب أو دول اخرى، وتقسم هذه الحمالت الى ثالثة انواع هي:
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 حملة المقاالت اإلعالنية: –النوع االول 

ير إعالن مباشر بل يعتمد على اإلعالن المقال اإلعالن هو فن صحفي يعتمد على الترويج من غ

المستتر.والمقال اإلعالني هو مزيج من اإلعالن والمحتوى االفتتاحي، حيث تتصف هذه المقاالت 

بانها غير واضحة لغير ذوي الخبرة، فكثير ما ينظر اليها من قبل غير المختصين على انها مقاالت 

ريري، وهي مصممة خصيصا ألسر المتلقي دون افتتاحية، فهي إعالنات مموهة ومتخفية بمحتوى تح

 (.432ص 2114إدراكه )عبد الكافي، 

 الحمالت اإليديولوجية: –النوع الثاني 

هي حمالت موجة من دولة الى شعوب دول أخرى من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، يتم من 

ت في العادة حمالت خاللها تسويق إيديولوجية هذه الدولة الى تلك الشعوب، حيث تكون تلك الحمال

خفية ال تطرح نفسها كإعالن ترويجي علنا، وال كدعاية صريحة، بل تتسلل بهدوء وسالسة ومرونة، 

من خالل التكرار واإلثارة وطرح النماذج والمفاهيم التي تأخذ طريقها إلى العقل والحياة العملية ويجري 

 االقتناع بها.

العام الواسع تعني األفكار والمعتقدات التي تعمل بوصفها وعلى الرغم من ان اإليديولوجيا بمفهومها 

مرشدا للسلوك وضابطا له في المجتمع، فإن هذه الحمالت اإليديولوجية تسعى إلى نشر الفكر السائد 

 2118في مجتمع ما إلى مجتمعات أخرى مستخدمة الوسائل اإلعالمية المتاحة كافة )آل بشر، 

 (.51ص
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 الدعائية: الحمالت –النوع الثالث 

تتمتع الحمالت الدعائية بأهمية كبيرة في أية عملية سياسية، فقد الحظت الدول اهمية الدعاية 

كسالح من أسلحة المعارك منذ ثالثينيات القرن الماضي، إال ان استخدامها بشكل واسع اقترن منذ 

إلعالم حينذاك لبث بدء الحرب العالمية الثانية، إذ استعان )غوبلز( وزير دعاية هتلر بوسائل ا

الشائعات وتوظيف الرسائل الدعائية، وكانت الدعاية تسبق القوات العسكرية ونيران المدافع، لترعب 

 (.99ص 2111العدو المستهدف وتحقق اهداف مرسل الرسالة المتضمنة للدعاية )سميسم، 

 يلي:ويمكن تقسيم الحمالت االنتخابية كما 

مة: تنقسم إلى حمالت االتصال المباشر بالناخبين، وحمالت المستخد عالماإلوفقا لوسائل  -أ 

 إعالمية، والحمالت االنتخابية اإللكترونية.

وفقا للهدف من الحملة االنتخابية: تنقسم إلى حمالت بناء الصورة الذهنية للمرشح أو الحزب،  -ب 

ات، فضاًل عن وحمالت اإلعالم بالبرامج والقضايا للفوز باالنتخابات، وحمالت تشتيت األصو 

 حمالت توعية وتثقيفية.

مالت موجهة حوفقا للجمهور: حملة انتخابية شاملة، حمالت نوعية ، حمالت موجهة للمرأة، و  -ج 

 الشباب، وحمالت موجهة لرجال األعمال، واخرى للناخبين والمعارضين.

 ألنواع البرامج االنتخابية، حمالت سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية. وفقا -د 

وفقا للنطاق الجغرافي: حمالت المناطق داخل الدائرة االنتخابية، وحمالت على مستوى الدائرة  - هـ

 االنتخابية، والحمالت الوطنية، والحمالت الدولية. 

 ي، والحمالت االنتخابية. وفقا للمدى الزمني: حمالت التسويق السياس - و
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وفقا للقائم باالتصال: حملة انتخابية تضم الفريق المتكامل، وحملة يقوم بها المرشح بنفسه، أو  - ز

 أحد معاونيه. 

 حمالت مضادة لمواجهة الحمالت االنتخابية للمنافسين. جه: حمالت التأييد للمرشحين، وفقًا للتو  - ح

 االنتخابية: الحمالت وإدارة الجديد اإلعالم بين العالقة

وتطور أدوات وآليات الحمالت  عالماإليمكن القول إن هناك عالقة طردية بين تطور وسائل 

االنتخابية، فهناك عالقة وطيدة بينهما، ألن التسويق السياسي وإدارة الحمالت االنتخابية يعتمدان 

و غير مباشرة، خاصة وأن إدارة سواء بصورة مباشرة أ الجماهير،بصفة أساسية على التواصل مع 

الحمالت االنتخابية لم تعد مقصورة على االتصال الشخصي. بل تمت االستفادة من التطورات التي 

، بدًءا بظهور المطبعة، وما تمخض عنها من بروز الصحف التي استخدمت االتصالشهدتها وسائل 

توظيف اإلعالم الجديد وبالتحديد شبكات في الترويج للمرشحين، ثم توظيف الراديو، والتلفاز، وأخيرا 

التواصل االجتماعي، وبالتالي فإن العالقة بين التكنولوجيا والسياسة ليست وليدة المرحلة الراهنة بل 

  إنها جاءت متسقة مع تطور آليات االتصال. 

ولقد أشارت لوسيا فيسنيك إلى أن األحزاب السياسية تنظر إلى اإلنترنت على أنه جزء من الطيف 

العريض لإلعالم الجماهيري، وتسعى إلى تطوير الدعاية االنتخابية من خالله على اعتبار أنه وسيلة 

لمتعددة فرصا فعالة لالتصال السياسي. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن اإلنترنت يتيح من خالل آلياته ا

 (.453، صVesnic ،2155)جديدة لالشتراك السياسي 
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وتتأرجح اآلراءهنا بين التأييد والرفض، فهناك من يرى أن هذه الوسائل الجديدة تلعب دورها في تنمية 

الوعي السياسي بالشكل الذي يجعل المواطن قادرًا على التواصل مع القضايا السياسية المتنوعة التي 

أن هذه الوسائل  في-حد تعبير فينسيك  على-بات. وهناك من ينتابه التشاؤم تارة أخرى منها االنتخا

االتصالية الحديثة يختفي معها الوسطاء الواقعيون في العملية السياسية، وتفقد المرشح العالقة 

 الواقعية بينه وبين الناخبين.

أسباب تسهل من عملية اإلنترنت  أربعة (Visser&Quintelier) ولقد طرح كلٌّ من فيسير وكوانتيلير

في االشتراك السياسي؛ أولها زيادة فرصة االرتباط السياسي، حيث عملت التفاعالت الشبكية التي 

تتم من خالل اإلنترنت على سهولة وإمكانية التعرف على البرامج السياسية واألفكار المتنوعة على 

 الساحة السياسية سواء اإلقليمية أو العالمية. 

مثل ثانيها في سهولة كلفة االشتراك، حيث إن االشتراك في العملية السياسية بشكل عام عبر ويت

 اإلنترنت يسهل التكلفة على جميع الفاعلين في العملية السياسية.

فيما يتمثل ثالثها في سهولة توفير المعلومات، فاإلبحار في عالم السياسة عبر اإلنترنت يتيح الفرصة 

 مات حول العملية السياسية، خاصة العملية االنتخابية بسهولة ويسر. أمام توفير المعلو 

لعالقة اما رابعها فيتمثل في أن اإلنترنت يمثل وسيطا تفاعليا يمكن أن يقوي العمل السياسي ويحسن ا

 (.425ص – 455، ص Visser and Quintelier 2118) بين السياسيين والمواطنين
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 اإلعالم الجديد في إدارة الحمالت االنتخابية: يؤديهاالوظائف التي 

 الوظيفة اإلخبارية وتكوين الصورة الذهنية عن المرشحين: -5

وتتمثل أولى هذه المزايا النسبية التي تعطيها شبكات التواصل االجتماعي أثناء الحمالت االنتخابية 

والمواقع اإللكترونية، في التعريف بالمرشح أو الحزب، حيث قامت الشبكات االجتماعية بدور 

تقلدها. عالوة بطاقات التعارف التي تقدم نبذة عن السيرة الذاتية للمرشح، وتعليمه، والوظائف التي 

على نشر تلك المواقع لمعلومات شخصية عن المرشح والتي تساهم في كسر الحاجز النفسي بين 

المرشحين والناخبين، ذلك أن كل مرشح يحرص على أن يضع على صفحته على شبكات التواصل 

الته االجتماعي المختلفة معلومات شخصية خاصة بتاريخ ميالده وهواياته وقراءاته المختلفة وح

االجتماعية والرياضة التي يمارسها، وهي المعلومات التي تجذب الناخبين للتعرف على حقيقة 

 ا عنهم بأي شكل من األشكال.ما كان سيعبر عنهم وأنه ليس مميز مرشحهم، وإذا 

وهناك أمثلة عديدة على محاوالت كسر المرشحين السياسيين لهذا الحاجز النفسي، فقيام بيل كلينتون 

ف على إحدى اآلالت الموسيقية في أحد البرامج الترفيهية ما هو إال محاولة لمخاطبة وجدان بالعز 

 المواطن األمريكي.

https://www.youtube.com/watch? (90“(Bill Clinton Plays the Blues", 

Youtube, v=Alv7N6Ynm1Y 

وعشقه  "الجودو"وك لرئيس الوزراء الروسي بوتن يظهر فيها حبه لرياضة ب كما أن صفحة الفيس

 وممارسته للسباحة. "لركوب الدراجات النارية"

 

Vladimir/27275371642 -https://www.facebook.com/pages/Putin 

https://www.facebook.com/pages/Putin-%20Vladimir/27275371642
https://www.facebook.com/pages/Putin-%20Vladimir/27275371642


41 
 

 االتصالية:  الوظيفة-2

تتمثل في التفاعل مع الناخبين، وهي إحدى المميزات التي وفرها اإلعالم الجديد وتم استخدامها في 

الحمالت االنتخابية، فلم يعد الناخب متلقيا للمعلومات والرسائل االنتخابية فحسب، بل مكنه اإلعالم 

المثارة في حملته االنتخابية، فقد  الجديد من التعبير عن آرائه وتوصيل صوته للمرشحين في القضايا

ساعد اإلنترنت في إجراء دراسات واستطالعات رأي كيفية وكمية كانت تستغرق وقتا طوياًل، وبعد أن 

نه اإلعالم الجديد من  كان المرشح يعرف رأي الناخب بعد نتائج التصويت في االنتخابات، مكَّ

حملته  استراتيجياترشح على تعديل وتغيير التعرف عن هذا الرأي قبل االنتخابات مما ساعد الم

 االنتخابية في التعامل مع ناخبيه.

فالشبكات االجتماعية باألساس تقوم على فكرة التفاعلية، فهناك إمكانية للتحاور بين المرشحين 

والناخبين، حيث يتم تدشين عدد من الصفحات الخاصة من المرشحين أو األحزاب من قبل الحملة 

طرح عدد من الموضوعات والقضايا على تلك الصفحات من أجل جذب أكبر عدد  الرسمية ويتم

ممكن من زوار لهذه الصفحات وحثهم على إبداء آرائهم فيها، ويتسع األفق في هذا السياق ليشمل 

التفاعل بين المؤيدين والمعارضين أيضا، وال يقتصر التفاعل بين المرشح والمترددين وانما هناك 

 بين مؤيديه بعضهم بعضا وبين مؤيديه ومعارضيه.تفاعاًل يحدث 

 الحملةولعل هذا التفاعل يعود بمردوده حول استنفار بعض األفكار التي قد تسهم في ترقية 

 االنتخابية أو االرتقاء بمستوى البرنامج المطروح بالشكل الذي يعود بالنفع على المرشح.
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 التعبوية: الوظيفة-3

ديد على الوظيفتين السابقتين، بل برزت وظيفة أخرى، هي الوظيفة لم يقتصر دور اإلعالم الج

التعبوية للناخبين من أجل دعم المرشح، فتم تحويلهم من ناخبين محايدين يقتصر دورهم فقط على 

اإلدالء بأصواتهم في العملية االنتخابية، إلى فاعلين أساسيين في الحملة االنتخابية عن طريق التبرع 

مستفيدين بما تتيحه هذه المواقع من إمكانية تصميم مجموعات وبناء تجمعات محلية  بالوقت والجهد،

عبر وصالت فرعية لموقع المرشح على الشبكة الدولية، وتدشين فعاليات على تلك المواقع وتنفيذها 

على أرض الواقع، واالتفاق على تنظيم حمالت طرق األبواب أو عدد من السالسل البشرية التي 

 مواطنين بالمرشح.تعرف ال

اإلعالم الجديد في الحفاظ على جسور الثقة بين المرشح والناخبين أو في توظيفها كأداة  توظيف-4

 لمواجهة الحمالت المضادة:

على الصعيد النظري يثير مفهوم الثقة وثقافتها حيرة عند الحديث عنها في المجتمع الشبكي المتشكل 

حيرة يرجع إلى عنصرين يرتبط أولهما بفكرة جهل الهوية، إذ إن عبر الفضاء المعلوماتي، ومرد هذه ال

معظم العالقات التي تتم على الصعيد الشبكي تتم بأسماء مستعارة، ويرتبط العنصر الثاني بفكرة 

 ديمومة استمرار العالقات على الصعيد الشبكي. 

يقدم المرشحون في هويتهم أما على مستوى الممارسة الواقعية فإن المشهد االنتخابي مختلف؛ إذ 

األصلية، ومن المتوقع أن تسفر العالقات المستمرة مع الناخبين عبر الفضاء المعلوماتي في العقد 

 االجتماعي عن ميالد نمط من أنماط التواصل.
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الذي أشار إلى أن الثقة عبر  Alex Toddويمكن في هذا اإلطار االستناد إلى فكرة أليكس تود 

يدية، فقط على العالقات الشخصية كما في الممارسات التقل دال تعتماالفتراضي تفاعالت المجتمع 

 ولكن تعتمد على المعلومات.

 توظيف مواقع التواصل االجتماعي في الحمالت االنتخابية:

تعلم كيف تصمم حملتك التسويقية  فيسبوك.( في كتابه )Justin R. Levyيقول )جوستن ليفي 

القادمة(، "انا ال افهم لماذا تقاوم بعض الشركات استخدام الفيسبوك ألسباب تجارية، كون االستخدام 

 ألف 811مثل لشبكات التواصل االجتماعي يعد بمثابة صيد سمكة من بركة ماء تعج بنحو األ

ل االجتماعي هي شبكات شخصية، إال سمكة جديدة يوميا، إذ إن الشكل الظاهري لشبكات التواص

 أنشطتهاأن تدافع الشركات في ان يكون لها حضور على شبكة اجتماعية تعج بالمستخدمين لتسويق 

 التجارية والترويج اإلعالني عن تلك األنشطة بين عكس ذلك تماما.

ت وبالنظر لسرعة انتشار شبكات التواصل االجتماعي وزيادة اعداد مستخدميها وتنوع فئا

المستخدمين، ازدادت اهمية تلك الشبكات بالنسبة للمعلين بشكل كبير، فباإلضافة الى ان مواقع 

التواصل االجتماعي تذهب الى امور أبعد وأكثر دقة بالنسبة الى المعلن على العكس من الكثير من 

ى مخططي الوسائل اإلعالنية التقليدية، فقد أتاحت المواقع مجموعة من المعايير التي تسهل عل

 الحملة االعالنية ومصمميها اتباعها لتحديد الجمهور واستهدافه.

 Socialمؤسس موقع  2154عام  Michel A. Stelznerواوضحت دراسة أجراها مايكل ستيلنزر

Media Examiner  حساب على مواقع  211111وهو موقع يعنى بفحص وتقييم اكثر من
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من المبحوثين )رجال أعمال او اصحاب  %92التواصل االجتماعي لرجال األعمال، ان اكثر من 

الشركات( يشيرون الى ان مواقع التواصل االجتماعي عالية األهمية بالنسبة الى اعمالهم وشركاتهم، 

 فقط من %82إذ اوضحت دراسة مشابهة أجراها ستيلنزر ان  2153وهذا المؤشر ارتفع منذ العام 

 ،المبحوثين كانوا يعتقدون بتأثير مواقع التواصل االجتماعي بأنشطتهم في عالم االعمال

 .(2151)أبوزيد

ومواقع التواصل كثيرة جدا وفي تزايد ملحوظ وتتنوع خدماتها وتختلف من نوع الى اخر منها         

ى منصة تويتر باعتبار ) فيسبوك ولينكدان ويوتيوب وتويتر والكثير الكثير(، وهنا سنسلط الضوء عل

 .2152الدراسة تتناول تحديدا توظيف هذه المنصة في االنتخابات االمريكية 

والمؤسسات، كون ان هناك  لألفرادهمية وفاعلية بالنسبة أ يعد اإلعالن عبر منصة تويتر ذا   

ستخدم مليارات التغريدات التي تبث من خالل الشبكة اسبوعيا وتصل الى مستخدمي هذه الشبكة، وت

 هذه الفئات شبكة تويتر لتعريف االفراد بوجودها وبث رسائلها.

بسبب تداوله السريع بين الناس )فتشير بعض  2119وقد ازدادت االهمية اإلعالنية لتويتر منذ العام 

أصبحت الكلمة األكثر تداوال لعام  tweetالدراسات التي أجريت في أميركا الى ان كلمة تغريدة

جعل الكثيرين من المعلنين يتجهون نحو هذه الشبكة لنشر اعالناتهم، فضال عن (، وهذا ما 2119

أن المحللين من أنصار اإلعالن على مواقع التواصل االجتماعي يقولون ان االشخاص الذين 

 أثريمضون كثيرا من الوقت في تصفح الشبكات االجتماعية، يمكن استهدافهم بشكل فعال وذي 

 ات إعالنية تفاعلية وفعالة كتويتر.إيجابي من خالل خلق منص
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 :6102االنتخابات الرئاسية األمريكية 

، وهي 2152جرت االنتخابات الرئاسية األمريكية يوم الثالثاء الموافق الثامن من تشرين الثاني    

للواليات المتحدة. وقد سبقها سلسة  48الـ ، ونائب الرئيس 41الـ النتخاب الرئيس  18رقم االنتخابات 

، ومن ثم تالها 2152من العام االنتخابي  ولغاية حزيرانمن االنتخابات التمهيدية امتدت من شباط 

 مؤتمر التسمية لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. 

 –ا حداث مؤتمر التسمية للحزب الديمقراطي في مركز ويلز فارغو في مدينة فيالدلفيأجرت    

، وسميت عضو مجلس 2152بنسلفانيا ما بين الخامس والعشرين والثامن والعشرين من تموز للعام 

نتون كمرشحة للحزب الديمقراطي في السادس والعشرين يالشيوخ السابقة عن والية نيويورك هيالري كل

 المتحدة.لتصبح أول امرأة يسميها أحد الحزبين الكبيرين لمنصب رئيس الواليات  2152من تموز 

في  2152أما الحزب الجمهوري فقد عقد مؤتمره بين الثامن عشر والحادي والعشرين من تموز   

أوهايو، وفار المرشح دونالد ترمب بالتسمية لمنصب الرئيس في التاسع عشر من تموز  –كليفالند 

بعد ان هزم عضو مجلس الشيوخ عن تكساس تيد كروز، وحاكم أوهايو جون كاسيتش، وعضو 

مجلس الشيوخ ماركو روبيو عن فلوريدا وغيرهم من المرشحين، وسمي مايك بنس لمنصب نائب 

 (.219ص  2155الرئيس )العبود، 
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 :السابقة ت: الدارساثانيا

 دراسة-في حمالت التسويقالسياسي  كوسيلة اتصال(: استخدام األنترنت 2119عياد )دراسة  -5

 م. 2118- األمريكيةعلى حملة انتخابات الرئاسة 

 التي استخدام بها كل من المرشح الجمهوري جون ماكين هدفت الدراسة الى تحليل وتوصيف الكيفية

والمرشح الديمقراطي باراك اوباما، االنترنت في حملتيهما وكذلك اهم االستراتيجيات االتصالية التي 

استخدمها كل منهما واهم التكتيكات التسويقية التي ركز عليها كل مرشح في حملته االنتخابية ومدى 

ان   تائج عدة منهاوتوصلت الدراسة الى ن اتفاقها مع الموقف السياسي للحزب الذي يمثله كل مرشح

في تقديم  2118األمريكية لعام  وسيلة اتصال مهمة في حملة االنتخابات الرئاسيةكان  االنترنت

المعلومات واألخبار عن كال المرشحين، وأنشطتهما وجدول فعالياتهما، وتاريخهما، وشرح رؤياهما 

لكال المرشحين  نتخابيةاالأمكن لمخططي الحمالت  هنومن النتائج االخرى أ .للقضايا المختلفة

اإلعالم  استراتيجيتياالتصال المختلفة، وخصوصا  استراتيجياتاستخدام االنترنت في تطبيق

وقد كانت  اإلجماع.اإلقناع وبناء  تطبيقاستراتيجيتيفي  تميزوكانت حملة أوباما أكثر والحوار.

مخططي حملة كل مرشح وناخبيه،  االنترنت مهمة في تحقيق درجة عالية من الحوار بين إمكانيات

سواء من خالل الحديث المباشر عبر االنترنت أو من خالل إبداء الرأي والتعليق، أو من خالل 

ين الموقف السياسية لكل مرشح تناقضبهناك كان و  التواصل عبر البريد االلكتروني

الموجود  الديمقراطيحزب للحملة، فيالحظ أن حملة باراك أوباما الذي يمثل ال االتصاليةوالتكتيكات

دفاعية أكثر من انها جومية في حين أن الحزب استراتيجياتفعليا في المعارضة اعتمدت علي 

، ولعل ذلك ما يفسرقيام جون ماكينبتغييرمدير حملته هجومية استراتيجياتالمعارضعادة ما يعتمد
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كبر عدد من المتطوعين في أ تجنيدفي  مميزاكان لإلنترنت دورا وايضا .االنتخابية أثناء الحملة

ن في حملته في و الحملة االنتخابية لكال المرشحين وخصوصا باراك أوباما الذي تجاوز عدد المتطوع

يرة في جمع كبمساهمة كما كان لإلنترنت  النصف مليون متطوع. األمريكية مختلف الواليات

، حيث كان لسهولة عملية التبرع األمريكيةالتبرعات التي وصلت ألرقام قياسية في تاريخ االنتخابات 

متنوعة دورا مهما في وصول قيمة التبرعات في شهر  وبأساليب، للمرشحين اإللكترونيةعبر المواقع 

مليون دوالر، ووصول إجمالي قيمة التبرعات له منذ بداية الحملة  511سبتمبر لباراك أوباما بمفرده 

 مليار دوالر.

ة األمريكية السياسي والحمالت التمهيدية للرئاس ويقالتس"Johansson (2010): دراسة  -2

 Political Marketing and the 2008 U.S. Presidential Primary "، "م عبر االنترنت2118

Elections via Internet." 

دور االنترنت في عملية التسويق السياسي أبان الحمالت التمهيدية  إلىهدفت الدراسة للتعرف 

ه الدراسة المنهج التحليلي، وكانت شبكة ذه، واستخدم الباحث في 2118للرئاسة االمريكية في العام 

اإلنترنت أداة مهمة في البحث وجمع البيانات. التي تضمنت المقاالت العلمية والكتابات ذات الصلة 

 .مهيدية لالنتخابات، والصفحات الرئيسية، والصحف على االنترنت، والتلفزيون بالحمالت الت

في موسم االنتخابات التمهيدية، كان المنتج انها اظهرت انه  هذه الدراسة في نتائجأهم  وتتمثل

ونفذت بنجاح في  أفكار المرشحين مثل التغيير الذي كان سلعة حملة أوباما التي صيغت الرئيسي

للمعنيين من أسفل إلى أعلى  هذا المنتج في الحركة الشعبيةهم وقت الحق. وعن طريق االنترنت سا
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التسويق االلكتروني المختلفة التي  الستراتيجيةالعالمات التجارية للمرشح. وهذه قاعدة كبيرة سمحت 

نجاح و فوز اوباما في رئاسة نفذت في وقت سابق وتنظيم أفضل في دول العالم المتقدم و تحقيق 

مثل  االجتماعيةأدى االستخدام الناجح لإلنترنت ومواقع الشبكات ، كما األمريكيةالواليات المتحدة 

الناخبين، ويوتيوب إلى دعم هائل، وليس أقلها بين مجموعة هامة من الشباب )أول مرة(  الفيسبوك

الرئيسيةلتمويل الحملة واستقطاب المتطوعين  أيضا القاعدةكان االنترنت اضافة إلى أنها أظهرت أن 

على حملة ماكين. وقد أظهرت  كلينتون، وفيما بعدعلى حد سواء بفعالية مقارنة مع حملة هيالري 

هذه الدراسة أن هناك فروقا في التسويق االلكتروني عندما يتعلق األمر إلى المرشحين للرئاسة حتى 

 السياسي ق والجهود تبدو مختلفة أيضا لمجموعات التسويقداخل الحزب نفسه. كما أن أنشطة التسوي

 التقليدي.

 دراسة تحليلية -والحمالت السياسية  الحديثة االتصال ( : تكنولوجيا2152حفيظي )دراسة  -3

  .م 2118مسحية الستخدامات  تأثيرات األنترنت في الحمالت االنتخابية للرئاسة األمريكية 

هدفت الدراسة لمعرفة أثر استخدام تكنولوجيا االتصااللحديثة على الحمالت السياسية، وهي من 

الدراسات المسحية التحليلية، حيث تم االعتماد على تحليل المحتوى ومنهج المسح اإلعالمي، 

وتوصلت الدراسة الى أن أهم استخدامات االنترنت كوسيلة اتصال في مجال الحمالت االنتخابية، 

 .هي تقديم الكم الهائل من المعلومات واألخبار الواردة دون رقيب أو حارس بوابة

 كما كشفت الدراسة أن أهم العناصر الفنية التي ركز عليها مديرو ومصممو مواقع المرشحين في



49 
 

محدودية األلوان التي تمثل ألوان العلم الوطني باستقطاب الناخب األمريكي واستمالة زوارها تتمثل 

صوات الموسيقية المرافقة للمضامين األ، وأظهرت استخدام ي جاءت بهاعناوينالمضامين المختلفةوالت

مكانية نشر الصور الشخصية للمرشح والمشتركين بالموقع أو ، وإالمكتوبة مثل الدعوات والتهاني

لعبت الدور الفعال في استمالة زوار  اللغة األمريكيةالعامية، كما بينت ان على الشبكات االجتماعية

الرسومات والكاريكاتير والخرائط التي ، إضافة إلى اظهارها استخدام باأللفة وإشعارهم مواقع المرشحين

 .أعطت حركية كبيرة للمواقع اإللكترونية

 وسائل التفاعل والمشاركة اإللكترونية فائقة الجودة والسرعةبأما العناصر التقنية، فقد تمثلت 

اإللكترونية: إدراج التعليقات، تقاسم  التقنيات، و  Youtube, Twitter,Flickr, Facebookمثل

اعتماد تقنية اللقطات ، إضافة إلى المعلومات، أحب المعلومات التي تتميز بها الشبكات اإللكترونية

في الهجومية مثل الفيديو الذي نشره المرشح الجمهوري ماكيين الذي يوضح بعض التناقضات 

 الشديد على رؤية اوباما للقضايا المختلفة. أحاديث اوباما وكذلك الهجوم

 "،اتصاالت العالم وتدفق المعلومات عبر شبكة تويتر"Chao and Others (2152 :)دراسة  -4

"The World of Connections and Information Flow in Twitter" 

موقع توتير، ودور مستخدمي الموقع في انتقال هدفت الدراسة الى رصد مدى تدفق المعلومات عبر 

 .المعلومات ونشرها في كوريا الجنوبية، حيث اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي

تستطيع معلومات تويتر أن تمكن من تحديد العالقة بين األصناف انه  هاوكانت من أهم نتائج

ضمن القاعدة الشعبية، وقادة الرأي المختلفة من مستخدمي الموقع )اإلعالم المتعدد للناس، والعادي 

، والسياسيين( مع األدوار التي يلعبونها في االنتشار الهائل للرسائل اإلخبارية االجتماعية والسياسية
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تويتر بجمع الالعبين مع بعضهم البعض ليلعبوا لعبتهم التغريدية في حقل واحد: كما أظهرت قيام 

لمتعددة التي تؤدي دورا رئيسا في العملية على شبكة توتير، بالجماهير الكبيرة ا عالماإلفهناك وسائل 

وهي تتميز على الجميع في طريق عرضها لألخبار، ولها كثير من المتابعين، ويتم التبادل فيما بينها 

وبينهم لجمع المعلومات واآلراء، ناهيك عن أن حجم تغريداتهم تصل إلى اكبر عدد من الناس مباشرة 

، من نتئج الدراسة أيضا المصدر وبدون تدخل المستخدمين األخرين المؤثرين دون إبطاء لمصداقية

دورا رياديا في نشر األخبار عبر إسهامهم في عدد الرسائل وفي  أن قادة الرأي بصفة عامة يؤدون 

إسهامهم برأب الصدع على مستوى القاعدة الشعبية وهم دائما مراد الطامحين للوصول عبر أصواتهم 

 .وعلى حسابهم

(: اإلعالم الجديد و إدارة الحمالت االنتخابية : دراسة حالة الحملة 2153أبو زيد ) دراسة -1

 .م2118 -االنتخابية الرئاسية للرئيس األمريكي باراك أوباما

هدفت الدراسة الى التعرف على دور اإلعالم الجديد في إدارة الحماة االنتخابية للرئيس االمريكي 

، من خالل اعتمادها على المنهج التحليلي لنشاطات الحملة على مواقع 2118باراك اوباما للعام 

 .التواصل االجتماعي المختلفة

لمفهوم »وكانت من أهم نتائج الدراسةأن اإلعالم الجديد ساهم في إعادة تعريف المجال العام وفًقا 

يات العامة بل انتقلت حيث لم يعد المجال العام محصورا في النوادي أو المقاهي والمنتد« هابرماس

هذه األماكن والكيانات المادية إلى صيغة افتراضية تطرح نفس القضايا والموضوعات. وتمكن كل 

 .راغب من التعبير عن رأيه وأفكاره دون المرور عن طريق سلطة فوقية
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وم هذا المجال العام ديمقراطي يمكن األفراد من التعبير عن آرائهم لآلخرين، وفي الوقت نفسه يق

، بمعنى أن يكون هناك طبيعة تبادلية. كما ينهض وأفكارالطرف األخر بالرد على ما يطرح من آراء 

الفضاء اإللكتروني على مبدأ االحترام المتبادل وعدم التمييز بخصوص عرض اآلراء واألفكار. هذا 

تبادل  االحترام المتبادل ال يقتصر فحسب على استماع األفراد بعضهم لبعض، بل يشمل أيضا

كما أظهرت  .األفراد للحوار دون أن يكون لشخص ما هيمنة أو فرض رأيه على األطراف األخرى 

أن اإلعالم الجديد أصبح أداة لتعزيز التعبئة واالحتجاج السياسي، واالنتقال من المجتمع الدراسة 

 االفتراضي إلى أرض الواقع.

لمواقع التواصل االجتماعي على (: أثر استخدام الدولة 2153) Park and Ruدراسة  -2

 The Impact of the State's Use of Social Networking Sites"مصداقيتها: دراسة شبكة توتير

on its Credibility: Twitter Study." 

تستخدم كأداة في تعزيز المصداقية المتصورة  عالماإلهدفت الدراسة الى تحديد ما إذا كانت وسائل 

التي تؤثر في  عالماإلللمسؤولية اإليجابية للحكومة الكورية، وما هي أغراض استخدام وسائل 

تصورات مصداقية الحكومة الكورية الجنوبية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وكانت اداة 

 .شخصا 595الدراسة استبانة شملت عينة قوامها 

كلما كان هناك عدد أكبر من الناس راض عن استخدام الحكومة لوسائل ها أنه كانت من أهم نتائجو 

، تكون الثقة في حكومتهم اكبر، وإمكانية تعزيزها عندهم أقرب، ويمكن استخدام توتير قناة عالماإل

بالشفافية،  أن الخدمات المتعلقة، و مهمة من أجل العمل على إكمال الخدمات الحكومية عبر الموقع
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يمكن ان تؤثر إيجابيا على ثقة الناس في الحكومة مباشرة، وأن تعزز  عالماإلواالنفتاح على وسائل 

من المصداقية المتصورة في مؤسسات الدولة، مما يدل على ان توتير يختلف عن الوسائل التقليدية 

ل من تقديم الخدمات األخرى في االتصال ليس في الشكل فقط، ولكن في المادة كونه قناة ُتفع

 الحكومية.

التعبئة السياسية للشباب من  –(: استراتيجية اإلقناع في التسويق السياسي 2154صارة )دراسة  – 5

 .خالل عملية االتصال السياسي عبر األنترنت

هدفت الدراسة الى معرفة مدى تأثير استخدام االنترنت في التسويق السياسي، من خالل اعتمادها 

ج الوصفي للتعرف على ظاهرة التسويق السياسي والتعبئة السياسية للشباب من خالل على المنه

االنترنت، باستخدام اداتين للبحث، هما المالحظة المباشرة من خالل المقابالت واالستبانة، حيث 

 .طبقت في الجزائر

تسويقية وكانت من نتائج الدراسة ان كل لعبة سياسية تتطلب استراتيجيات معينة أي سياسة 

استراتيجية، تأخذ بعين االعتبار التغيرات التكنولوجية والفنية والتكتيكية السريعة التي تؤثر على أفكار 

المواطنين وأذهانهم، وتخلق لهم وعيا سياسيا واجتماعيا يبني مواقفهم، وذلك من خالل اطالعهم على 

 .نولوجيا المعلوماتاالخبار والمعلومات السياسية ومدى تفاعلهم معها، باستخدام تك
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(: التغريد للجمهور: دراسة استخدام الصحفيين واإلعالميين لشبكة توتير، 2151)Lei دراسة  -8

 .واتجاهاتهم نحو تغريدات المجتمع، وعالقتهم مع الجمهور

Twitter for the Audience: A Study of the Use of Twitter Network by Journalists 

and Media Professionals and Their Attitudes toward the Community Tweets, and 

Their Relationship with Public 

هدفت الدراسة الى قياس اتجاهات الصحفيين واإلعالميين في كوريا الجنوبية نحو الجمهور 

ابة وعالقاتهم بالعامة من خالل توتير وأهم أنشطتهم على الشبكة، خصوصا في صناعة االخبار وكت

العناوين الرئيسة وكيفية استفادتهم من تغريدات الجمهور في صياغة عناوين إخبارية مهم، واعتمدت 

 .صحف محلية 9اعالميا يمثلون  523الدراسة المنهجي المسحي من خالل استبانة تم توزيعها على 

في عالم  توتير بنشاط وفعاليةيستخدمون الصحفيون الكوريون الدراسة أن  وكانت من اهم نتائج

أظهرت النتائج كما  .االخبار والقصص، باإلضافة الى أنهم يتفهمون الفائدة من تغريدات الجمهور

بأن الصحفيين يستخدمون توتير مع الجمهور من أجل عملهم المهني، وأن آراء الناس على توتير 

، موقعيمكن دمجها في قصص األخبار من خالل التفاعل بين الصحفيين والجمهور في فضاء ال

منهم  %31جاءت تغريدات الجمهور مفيدة ومؤثرة بصفة عامة للصحفيين، فقد ادلى ما يزيد عن و 

 بأن تغريدات الجمهور في توتير مؤثرة في الرأي العام وتعكسه بصراحة.

(: دور حمالت التسويق السياسي في تشكيل الصورة الذهنية لمرشحي 2152شحاته )دراسة  -9

 .اسية وانعكاسها على اتجاهات الشباب نحو المشاركة السياسيةانتخابات االحزاب السي
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هدفت الدراسة إلى التعرف على دور حمالت التسويق السياسي في تشكيل الصورة الذهنية لمرشحي 

االنتخابات من األحزاب السياسية في مصر وانعكاسها على اتجاهات الشباب نحو المشاركة 

 .السياسية

سات الوصفية حيث استخدام منهج المسح بشقية الكمي والكيفي، وتم وتنتمي الدراسة إلى الدرا

مفردة من شباب إقليم شمال الصعيد وكذلك عينة تحليلية لمحتوى  111استخدام عينة ميدانية قوامها 

حمالت التسويق السياسي في التليفزيون والمطبوعات، وتم استخدام االستبيان وتحليل المضمون 

 .كأدوات لجمع البيانات

وتوصلت الدراسة لبعض النتائج منها بلوغ نسبة متابعة حمالت التسويق السياسي لمرشحي 

من عينة الدراسة، كما تصدر  %51.2الى  2151االنتخابات من األحزاب السياسية لمجلس نواب 

اإلنترنت كأفضل وسيلة من وسائل متابعة حمالت التسويق السياسي لمرشحي االنتخابات من 

 .2151سية لبرلمان األحزاب السيا

 :الدراسات السابقة ما يميز هذه الدراسة عن

تم االفادة من االطالع على الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة، وأهدافها واالطالع على 

األدب النظري للدراسات التي لها عالقة بمفهوم هذه الدراسة، وكذلك مناهج البحث المستخدمة فيها، 

راسة مع بعض الدراسات من حيث الموضوع، المتمثل في توظيف واستخدام مواقع وقد اتفقت هذه الد

التواصل االجتماعي في الحمالت االنتخابية للرئاسة االمريكية، واتفقت مع دراسات أخرى في مجتمع 

(، ودراسة )حفيظي، 2153الدراسة المتمثل باستخدام شبكة "توتير"، إذ اتفقت مع دراسة )أبو زيد، 
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(، في تناولها لموضوعة االنتخابات الرئاسية األمريكية واستخدام 2119عياد،(دراسة (، و 2152

تكنولوجيا االعالم الجديد فيها، واختلفت الدراسات المذكورةآنفًا عن الدراسة الحالية من حيث مجتمع 

 الدراسة.

، 2152اما دراسة )تشاو وآخرون،  فإنها  (،2151(، ودراسة )جونغ لي، 2153(: ودراسة )وروُّ

اتفقت معها من حيث مجتمع البحث وهو "توتير"، واختلفت معها من حيث موضوعة االنتخابات 

 الرئاسية األمريكية.

التي  -على حد علم الباحث  –ما يميز هذه الدراسة هي انها االولى على مستوى الوطن العربي    

عي "تويتر"، حيث ان اغلب عالمية في منصة التواصل االجتمال تحليل مضمون الرسالة اإلتتناو 

و ما يطلق عليه الدراسات السابقة تناولت تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الجمهور ا

عالمية، كما انها تتميز بكونها تناولت استخدام قادة وزعماء لشبكة تويتر بصفتهم متلقي الرسالة اإل

ان تم دراسة حسابات شخصية على  –حث عل حد علم البا –الشخصية للمرة االولى حيث لم يسبق 

عالميين، وفي الفصل الخاص بنتائج  مواقع التواصل االجتماعي وتحديدا "توتير" لقادة وزعماء

 الدراسة سيبين الباحث كيف عمل ترمب بصفته اول زعيم عالمي يوظف تويتر في حملته االنتخابية.
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 )واالجراءات الطريقة(الدراسة  الثالث: منهجّية الفصل

 

 :الدراسة منهج-0

التحليلي، من خالل  الوصفي تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التحليلية التي تعتمد على المنهج

اعتماد اسلوب تحليل المضمون والذي يعرفه بيرلسون على انه "أحد األساليب البحثية التي تستخدم 

، موضوعيًا، منتظماً مية وصفًا في وصف المحتوى الظاهر أو المضمون الصريح للمادة اإلعال

 (.59552-5912 ". )بيرلسون:كمياً 

 :الدراسة مجتمع-6

يتمثل مجتمع الدراسة في الحساب الرسمي للرئيس األمريكي دونالد ترمب على موقع التواصل    

مليون متابع، وكان الحساب ومازال  25من  أكثر" تويتر". اذ يبلغ عدد متابعي الحساب  االجتماعي

مصدر معتمدا لألخبار ومنصة لبيان مواقف الرئيس األمريكي بمختلف القضايا سواء على المستوى 

 المحلي او العالمي.

 :الدراسة عينة-3

على  األمريكي دونالد ترمبمرشح البمسح شامل لمجتمع الدراسة المتمثل بتغريدات عينة التتمثل 

الشهر شهد تغريدة*، اذ  425والبالغ عددها ،(8/55/2152-8/51/2152موقع "تويتر" للفترة )

 االخير 

 عينة البحث على تغريدات الشهر االخير من الحملة االنتخابية كون موقع تويتر ال يسمح بعرض التغريدات السابقة. اعتمدت* 
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 االمريكي دونالد  المرشحام توتير خالله من قبل من الحملة االنتخابية، بحسب المتابعين كثافة استخد

ترمب، سيما بعد نتائج استطالعات الرأي التي أظهرت تراجع شعبية ترمب امام منافسته من الحزب 

 .الديمقراطي هيالري كلنتون 

 :الدراسة اةأد -4

يعتمد نجاح تحليل المضمون على عدة عوامل من أهمها التحديد الدقيق لفئات التحليل. وتستخدم    

 الفئات في الوصف الموضوعي لمضمون مادة االتصال.

" العناصر الرئيسية أو الثانوية التي يتم وضح وحدات Categoriesويقصد بفئات التحليل "   

من صفات تحليل المضمون فيها، وتصنف على أساسها التحليل فيها، والتي يمكن وضع كل صفة 

 (.5985)طعيمة، 

األمريكي دونالد ترمب المتمثلة بعينة  المرشحتم اعداد استمارة تحليل مضمون لتحليل تغريدات 

، بهدف معرفة (2)ملحق رقم  الدراسة، تتضمن فئتان، االولى فئة ماذا قيل والثانية فئة كيف قيل

ئات التي استهدفتها ومضامين تلك التغريدات وأيضا الوقوف على االساليب مجاالت التغريدات والف

 التي استخدمت فيها.

 :األداة صدق -5

 ال يختلف مفهوم الصدق في تحليل المضمون عنه في البحث العلمي بشكل عام ، فالصدق

Validity"  " تكون االداة )استمارة تحليل المضمون( التي تم اعتمادها في هذا البحث محققة يعني أن
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التي تضمنتها استمارة تحليل المضمون لهذا الغرض تم وضع التعريفات لفئات التحليل ألهدافه. 

 والتدريسيين ذوي االختصاص عرضها على مجموعة من الخبراءتم و ( فئات 4والتي اشتملت على )

لك االداة لتحقيق االهداف التي وضعت من اجلها وابداء آرائهم فيما يرونه مناسبًا للحكم على صدق ت

من اتفاق المحكمين لقبول االداة وقد تم  %81من حذف او اضافة او تعديل وقد اعتمدت نسبة 

( فئات ولم يتم حذف اي من فقراتها 4( فئات بداًل من )1اضافة فئة خامسة لها لتكون عدد فئاتها )

، )ملحق وبهذا تعد االداة صادقة لتحقيق اهداف البحث (%91.95)لت على نسبة اتفاق وقد حص

 .(5رقم 

 :ثبات األداة -2

)النعيمي  نتائج متشابهة في مختلف األوقات"ويعرف بأنه "الدرجة التي يمكن أن تعطي فيه األداة 

 (.522، 2151والبياتي وخليفة، 

 من اسابيع ثالثة بعد) الزمن عبر التحليل إعادة طريقة الباحث استخدم التحليل ثبات نتائج لحساب
 أي( %21) على التحليل إعادة الباحث واختار ،(348 ،2154 عودة،)، (األول التحليل إجراء

 تحليل في متخصصين آخرين بباحثين باالستعانة الدراسة عينة من مفردة( 81) تقريباً  مايساوي 
 والتزم بالدراسة، تحديدها تم التي اإلجرائية التعريفات على اطلعا أن بعد وذلك اإلعالمي، المضمون 

 ،(والمرفقات واالساليب المستهدفة والجهات والمضامين المجاالت) الدراسة فئات لكل الباحثان بها
 ثبات لحساب Holisti هولستي معادلة باستخدام الباحث قام التحليل عمليتي إجراء من االنتهاء وبعد

 (:Cooper, 1974, 39) التحليل

 عدد مرات االتفاق
 511× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل الثبات= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق
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 كانت النتائج كما يلي:و
 

 (5-3جدول )

 يبين حساب النسب المئوية لثبات االداة 

 

 المحلل
عدد 

 التغريدات
عدد مرات 

 االتفاق
عدد مرات 
 عدم االتفاق

% النسبة المئوية  

من(اعادة الباحث التحليل بنفسه )عبر الز   81 82 3 92.45 

ألولمقارنة تحليل الباحث بتحليل المحلل ا  81 59 2 92.94 

لثانيمقارنة تحليل الباحث بتحليل المحلل ا  81 85 4 95.29 

نيمقارنة تحليل المحلل االول بالمحلل الثا  81 55 8 90.58 

935 341 درجة الثبات الكلي  25 93.82 

 

( وأعلى نسبة ثبات هي %90.58أن أقل نسبة ثبات كانت ) (،3-5رقم )يتبين من خالل جدول 
( وهي نسبة ثبات عالية جدا، وهذا يؤكد أن %93.82(، مما شكل معامل ثبات بلغ )92.45%)

 التحليل كان دقيقًا وصالحًا للدراسة.

 :الدراسة متغيرات-7

 اآلتية: المتغيرات على الدراسة اشتملت

 المستقل: المتغير -أ

 شبكة تويتر
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 التابعة:  المتغيرات–ب 

 الحمالت اإلنتخابية

 :اإلحصائية المعالجة-8

 الستخراج المعالجة االحصائية للبحث كاالتي: (SPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي )

 احتساب النسبة المئوية إلستخراج صدق االداة. -

 الستخراج ثبات االداة. معادلة هولستي -

تكرارات لكل فئة من لوالبالغة عددها خمس أسئلة، تم احتساب عدد الإلجابة عن أسئلة الدراسة  -

 .فئات التحليل والنسبة المئوية لها

 :إجراءات الدراسة-9

 .للموضوع السابقة والدارسات النظري  األدب على عطالاإل -

 الدراسة.لمجتمع  تمهيدية اجراء دراسة استطالعية تم -

 النظري. واألدب االستطالعية الدراسات )استمارة التحليل( في ضوء وهي الدراسة أداة  بناء تم -

 .وثباتها التأكد من صدق أداة الدراسة تم -

تم التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة في استمارة التحليل ومن ثم الخروج بنتائج وتوصيات  -

 الدراسة.
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 )التحليل اإلحصائي( الدراسةالفصل الرابع: نتائج 

االمريكي دونالد ترمب على حسابه الشخصي في منصة  المرشحتم القيام بإجراء التحليل لتغريدات 

تويتر واستخراج التكرارات والنسب المئوية من أجل اإلجابة عن اسئلة الدراسة "توظيف شبكة تويتر 

 االمريكي دونالد ترمب انموذجا". المرشحت تغريدا .2152في الحمالت االنتخابية للرئاسة األمريكية 

 فخرجت الدراسة بالنتائج التالية:

األمريكي  المرشحأواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما هي المجاالت التي تضمنتها تغريدات 

 دونالد ترمب على تويتر؟

لفئة المجاالت التي  ومن اجل اإلجابة على هذا السؤال فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية

، وكما هو موضح 8/55/2152الى  8/51/2152التغريدات للفترة من  تضمنتها عينة الدراسة وهي

 (.5-4في الجدول رقم )
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 (5-4جدول )

 النسبة المئوية مرتبة تنازليًا لفئة ماذا قيل بحسب مجاالتهاالتكرارات و  يبين

 المئوية %النسبة  التكرارات المجاالت رقم الفقرة ت
 60.57 255 االنتخابات 5  .5
 16.15 68 السياسية الداخلية 2  .2
 9.50 40 قضايا االقتصاد 4  .3
 4.51 19 السياسة الخارجية 3  .4
 3.56 15 الموقف من وسائل اإلعالم األمريكية 9  .1
 1.43 6 المجال العسكري  1  .2
 1.43 6 قضايا الهجرة 55  .5
 1.19 5 بالنساءالمجال االجتماعي/ قضايا التحرش  8  .8
 951. 4 الموقف من الحزب الجمهوري  2  .9

 471. 2 الموقف من الحزب الديمقراطي 5  .51
 231. 1 الموقف من تجارة المخدرات 51  .55

 511 421 المجموع
 

المرتبة االولى بعدد االنتخابات ضمن الفئات الفرعية جاء ب فئةيتضح أن  (5-4)بالنظر للجدول رقم 

كما (%60.57، وبنسبة مئوية بلغت )(5-4)( تكرارا كما مبين في الجدول رقم 211) تكرارات بلغ

كما ( %52.51، فيما جاءت فئة السياسة الداخلية بالمرتبة الثانية بنسبة )(5-4)يوضح الشكل رقم 

. فيما (5-4)( تكرارا كما موضح في الجدول رقم 82وبعدد تكرارات بلغ )، (5-4)في الشكل رقم 

، (5-4)كما في الجدول رقم ( تكرارا 41جاءت ثالثا فئة قضايا االقتصاد الداخلي بعدد تكرارات بلغ )

، وبالمرتبة الرابعة جاءت فئة السياسة (5-4)كما يوضحها الشكل رقم  (%9.11وبنسبة مئوية بلغت )

وبنسبة مئوية بلغت ، (5-4)( تكرارا كما موضح في الجدول رقم 59الخارجية بعدد تكرارات بلغ )

بعدها بالمرتبة الخامسة فئة اتهامات وسائل اإلعالم وجاءت ، (5-4)كما في الشكل رقم  (4.15%)
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كما  (%3.12، وبنسبة مئوية بلغت )(5-4)( تكرارا كما مبين في الجدول رقم 51بعدد تكرارات بلغ )

من فئة المجال العسكري ، فيما جاءت بذات المرتبة السادسة كل (5-4)في موضح في الشكل رقم 

وبنسبة مئوية بلغت ، (5-4)( تكرارات يوضحها الجدول رقم 2وقضايا الهجرة بعدد تكرارات بلغ )

، وجاءت في المرتبة السابعة فئة المجال االجتماعي/ قضايا (5-4)كما في الشكل رقم  (5.43%)

وبنسبة مئوية بلغت  ،(5-4)كما في الجدول رقم  ( تكرارات1التحرش بالنساء بعدد تكرارات بلغ )

، فيما حلت فئة الموقف من الحزب الجمهوري بالمرتبة الثامنة (5-4)كما في الشكل رقم  (5.59%)

كما ( %951.وبنسبة مئوية بلغت )، (5-4)كما يوضحها الجدول رقم ( تكرارات 4بعدد تكرارات بلغ )

الديمقراطي بعدد ، وفي المرتبة التاسعة جاءت فئة الموقف من الحزب (5-4)رقم  يوضحها الشكل

كما مبين في  (%471.ونسبة مئوية بلغت )، (5-4)كما مبين في الجدول رقم  (2تكرارات بلغ )

عدد تكرارات بلغ ، وجاءت في المرتبة االخيرة فئة الموقف من تجارة المخدرات ب(5-4)الشكل رقم 

-4)كما مبين في الشكل رقم  (%231.وبنسبة مئوية بلغت )، (5-4)رقم كما مبين في الجدول( 3)

5). 

 يبين النسبة المئوية مرتبة تنازليًا لفئة ماذا قيل بحسب مجاالتها( 5-4شكل )
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األمريكي دونالد  المرشحثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما هي المضامين التي تناولتها تغريدات 

ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج التكرارات . على حسابه في موقع تويتر؟ ترمب

الى  8/51/2152األمريكي للفترة من  المرشحوالنسب المئوية لفئة المضمون في تغريدات 

 (.2-4، وكما هو موضح في الجدول رقم )8/55/2152

  (2-4جدول ) 

 تنازليًا لفئة ماذا قيل بحسب مضامينهاالنسبة المئوية مرتبة التكرارات و يبين 

رقم  ت
 الفقرة

 النسبة المئوية % التكرارات المضامين

 47.27 199 التشجيع على المشاركة في االنتخابات 1  .5
 13.54 57 اتهامات لهيالري كلينتون بالفساد 2  .2
 13.07 55 انتقاد لقرارات باراك اوباما 2  .3
 4.99 21 البريد اإللكترونياتهامات لهيالري باستغالل  55  .4
 4.04 17 الدعوة لمقاضاة هيالري كلينتون واتهامها بالسعي لتزوير االنتخابات 4  .1
 3.56 15 اتهامات لوسائل اإلعالم بعدم الحيادية 52  .2
 2.38 10 انتقاد لمواقف الحزب الجمهوري  5  .5
 2.38 10 رفض اتهامات وسائل االعالم االمريكية 5  .8
 2.14 9 لمواقف الحزب الديمقراطيانتقاد  8  .9

 1.90 8 اتهامات لهيالري كلنتون بالتعصب 3  .51
 1.19 5 رفض اتهامات التحرش بالنساء 51  .55
 1.19 5 الحرب على تنظيم داعش 52  .52
 0.71 3 الدفاع عن اسرائيل 9  .53
 0.71 3 انتقاد لمكتب التحقيقات الفيدرالي 54  .54
 0.47 2 دعم الجيش األمريكي 53  .51
 0.23 1 وعود بمزيد من الوظائف 51  .52
 0.23 1 إيراناالتفاق النووي مع  55  .55

 511 421 المجموع
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يتضح ان مضمون التشجيع على المشاركة في االنتخابات جاء في  (2-4)بالنظر للجدول رقم 

وبنسبة مئوية  (2-4)( تكرارا كما موضح في الجدول رقم 599المرتبة االولى بعدد تكرارات بلغت )

، فيما جاء بالمرتبة الثانية مضمون االتهامات (2-4)كما مبين في الشكل رقم  (%45.25بلغت )

وبنسبة مئوية  (2-4)( تكرارا كما في الجدول رقم 15لهيالري كلينتون بالفساد بعدد تكرارات بلغ )

ضمون االنتقاد ، وفي المرتبة الثالثة جاء م(2-4)كما يوضحها الشكل رقم  (%53.14بلغت )

وبنسبة مئوية بلغت  ،(2-4)( تكرارا كما في الجدول رقم 11لقرارات باراك اوباما بعدد تكرارات بلغ )

، فيما جاء بالمرتبة الرابعة مضمون االتهامات لهيالري (2-4)كما مبين في الشكل رقم  (53.15%)

وبنسبة  (2-4)را كما في الجدول رقم ( تكرا25كلينتون باستغالل البريد االلكتروني بعدد تكرارات بلغ )

في المرتبة الخامسة مضمون الدعوة  وجاء، (2-4)كما يوضحها الشكل رقم  (%4.99مئوية بلغت )

وبنسبة  (2-4)( تكرارا كما مبين في الجدول رقم 55لمقاضاة هيالري كلينتون بعدد تكرارات بلغ )

، وفي المرتبة السادسة جاء مضمون اتهامات (2-4)كما في الشكل رقم  (%4.14مئوية بلغت )

، وبنسبة (2-4)( تكرارا كما في الجدول رقم 51لوسائل اإلعالم بعدم الحيادية بعدد تكرارات بلغ )

، وفي ذات المرتبة السابعة جاء مضمون انتقاد (2-4)كما في الشكل رقم  (%3.12مئوية بلغت )

( 51ائل اإلعالم األمريكية بعدد تكرارات بلغ )مواقف الحزب الجمهوري ومضمون رفض اتهامات وس

-4)كما مبين في الشكل رقم  (%2.38وبنسبة مئوية بلغت ) (2-4)تكرارات يوضحها الجدول رقم 

( 9مضمون انتقاد مواقف الحزب الديمقراطي بعدد تكرارات بلغ )جاء في المرتبة الثامنة ، و (2

، (2-4)كما في الشكل رقم  (%2.54ة بلغت )، وبنسبة مئوي(2-4)تكرارات كما في الجدول رقم 

( 8وجاء في المرتبة التاسعة مضمون اتهامات لهيالري كلينتون بالتعصب بعدد تكرارات بلغت )
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، (2-4)كما مبين في الشكل رقم  (%5.91وبنسبة مئوية بلغت ) (2-4)تكرارات كما في الجدول رقم 

رش بالنساء ومضمون الحرب على ما يسمى وفي المرتبة العاشرة جاء مضمون رفض اتهامات التح

، وبنسبة (2-4)( تكرارات كما في الجدول رقم 1تنظيم الدولة االسالمية "داعش" بعدد تكرارات بلغ )

، وجاء في المرتبة الحادية عشرة مضمون (2-4)كما مبين في الشكل رقم  (%5.59مئوية بلغت)

( كما في 3ات الفيدرالي بعدد تكرارات بلغ )الدفاع عن اسرائيل ومضمون انتقادات لمكتب التحقيق

، وفي المرتبة (2-4)كما يوضحها الشكل رقم  (%711.وبنسبة مئوية بلغت ) (2-4)الجدول رقم 

 (2-4)( كما في الجدول رقم 2الثانية عشرة جاء مضمون دعم الجيش األمريكي بعدد تكرارات بلغ )

، وجاء مضمون الوعود بالوظائف (2-4)كما مبين في الشكل رقم  (%471.وبنسبة مئوية بلغت )

( تكرار كما في 5ومضمون االتفاق النووي مع ايران في المرتبة الثالث عشرة بعدد تكرارات بلغ )

 .(2-4)كما مبين في الشكل رقم  (%231.وبنسبة مئوية  بلغت ) (2-4)الجدول رقم 
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( يبين النسبة المئوية مرتبة تنازليًا لفئة ماذا قيل بحسب مضامينها2-4) شكل
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 المرشحثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما هي الفئات او الجهات التي استهدفتها تغريدات 

 األمريكي دونالد ترمب على حسابه في موقع تويتر؟

ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية للفئة المستهدفة في تغريدات 

 .(3-4)وكما هو موضح في الجدول رقم ،8/55/2152الى  8/51/2152ترة من األمريكي للف المرشح

 (3-4جدول )

 الفئات المستهدفة النسبة المئوية مرتبة تنازليًا لفئة ماذا قيل بحسبالتكرارات و يبين 

 النسبة المئوية % التكرارات الفئات المستهدفة رقم الفقرة ت
 51.05 215 الناخبون االمريكيون  3  .5
 24.45 103 هيالري كلنتون  2  .2
 11.87 50 باراك اوباما 4  .3
 6.65 28 وسائل االعالم االمريكية 5  .4
 3.19 13 الحزب الجمهوري  1  .1
 1.90 8 الحزب الديمقراطي 2  .2
 0.95 4 مكتب التحقيقات الفيدرالي 5  .5

 511 421 المجموع
 

يتضح ان فئة الناخبون االمريكيون جاءت في المرتبة األولى ضمن الفئات  (3-4)بالنظر للجدول رقم 

( تكرارا كما مبين في 251األمريكي دونالد ترمب، بعدد تكرارات بلغت ) المرشحالتي استهدفتها تغريدات 

، فيما جاءت (3-4)رقم  الشكل( كما مبين في %51.15وبنسبة مئوية بلغت ) (3-4)الجدول رقم 

( تكرار كما في الجدول 513بالمرتبة الثانية من الفئات المستهدفة هيالري كلينتون بعدد تكرارات بلغت )

، وجاء األمريكي (3-4)رقم  الشكل( كما هو موضح في %24.45، وبنسبة مئوية بلغت )(3-4)رقم 

( تكرارا كما في 11راك اوباما بالمرتبة الثالثة ضمن الفئات المستهدفة بعدد تكرارات بلغ )السابق با
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، وفي المرتبة الرابعة (3-4)رقم  الشكل( كما في %55.85وبنسبة مئوية بلغت ) (3-4)الجدول رقم 

ما يوضحها ( تكرارا ك28جاءت وسائل اإلعالم األمريكية كفئة مستهدفة بالتغريدات بعدد تكرارات بلغ )

، وجاءت في المرتبة (3-4)رقم  الشكل( كما في %2.12، وبنسبة مئوية بلغت )(3-4)الجدول رقم 

، وبنسبة (3-4)( تكرارا كما مبين في الجدول رقم 53الخامسة فئة الحزب الجمهوري بعدد تكرارات بلغ )

، وفي المرتبة السادسة جاءت فئة الحزب (3-4)رقم  الشكل( كما هو موضح في %3.19مئوية بلغت )

وبنسبة مئوية بلغت  (3-4)( تكرارات كما هو مبين في الجدول رقم 8الديمقراطي بعدد تكرارات بلغ )

، وجاءت في المرتبة السابعة فئة مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدد (3-4)رقم  الشكل( كما في 5.91%)

والشكل رقم  (3-4)رقم ( كما موضح في الجدول %951.لغت )( تكرارات وبنسبة مئوية ب4تكرارات بلغ )

(4-3). 

 النسبة المئوية مرتبة تنازليًا لفئة ماذا قيل بحسب الفئات المستهدفة ن( يبي3-4) شكل
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األمريكي دونالد ترمب  المرشحرابعا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: ما هي األساليب التي استخدمها 

 تويتر؟على حسابه في موقع  في تغريداته

ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لفئة األسلوب في تغريدات 

-4، وكما هو موضح في الجدول رقم )8/55/2152الى  8/51/2152األمريكي للفترة من  المرشح

4.) 

 (4-4جدول )

 تنازليًا لفئة كيف قيل بحسب االساليب المستخدمةالنسبة المئوية مرتبة التكرارات و يبين 

 النسبة المئوية % التكرارات االساليب المستخدمة رقم الفقرة ت
 50.83 214 التشجيع 3  .5
 13.54 57 االنتقاد 2  .2
 9.26 39 السخرية 4  .3
 8.08 34 االستنكار 5  .4
 8.08 34 التحذير 8  .1
 6.65 28 التهكم 1  .2
 3.33 14 الرفض 5  .5
 0.23 1 التهديد 2  .8

 511 421 المجموع
 

( يتضح ان أسلوب التشجيع جاء في المرتبة األولى ضمن فئة األساليب التي 4-4بالنظر للجدول رقم )

( تكرارا 254األمريكي دونالد ترمب في تغريداته على موقع تويتر بعدد تكرارات بلغ ) المرشحاستخدمها 

(، 4-4رقم ) الشكل( كما مبين في %11.83( وبنسبة مئوية بلغت )4-4كما مبين في الجدول رقم )

(، 4-4( تكرارا كما يوضح الجدول رقم )15فيما جاء أسلوب االنتقاد بالمرتبة الثانية بعدد تكرارات بلغ )
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(، وجاء بالمرتبة الثالثة أسلوب السخرية 4-4)كما مبين في الشكل رقم  (%53.14وبنسبة مئوية بلغت )

( كما %9.22(، وبنسبة مئوية بلغت )4-4( تكرارا كما مبين في الجدول رقم )39رات بلغ )بعدد تكرا

(، وفي المرتبة الرابعة جاء كل من أسلوبي االستنكار والتحذير بعدد تكرارات بلغ 4-4رقم ) الشكلفي 

-4رقم ) الشكل( كما في %8.18(، وبنسبة مئوية بلغت )4-4( تكرارا كما يوضح الجدول رقم )34)

( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت 28(، في حين جاء أسلوب التهكم بالمرتبة الخامسة بعدد تكرارات بلغ )4

(، فيما جاء أسلوب الرفض بالمرتبة السادسة 4-4رقم ) والشكل( 4-4( كما في الجدول رقم )2.21%)

( كما في %3.33(، وبنسبة مئوية بلغت )4-4( تكرارا كما في الجدول رقم )54بعدد تكرارات بلغ )

( وبنسبة مئوية بلغت 5جاء أسلوب التهديد بعدد تكرارات بلغ )السابعة (، وفي المرتبة 4-4رقم ) الشكل

 (.4-4رقم ) والشكل( 4-4( كما مبين في الجدول رقم )231%.)

 يبين النسبة المئوية مرتبة تنازليًا لفئة كيف قيل بحسب االساليب المستخدمة (4-4) شكل
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 المرشحخامسا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: ما هي المرفقات "وسائل الدعم" التي ارفقها 

 األمريكي دونالد ترمب بتغريداته على حسابه في موقع تويتر؟

ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية للفئة المرفقات التي تم 

، وكما هو موضح في 8/55/2152الى  8/51/2152األمريكي للفترة من  المرشحارفاقها مع تغريدات 

 (.1-4الجدول رقم )

 (1-4جدول )

 المستخدمة الصور والمصادرالنسبة المئوية مرتبة تنازليًا لفئة كيف قيل بحسب التكرارات و يبين 

 النسبة المئوية % التكرارات المرفقات المستخدمة رقم الفقرة ت
 42.44 101 صورة 5  .5
 18.91 45 إلكترونيرابط موقع ويب  1  .2
 17.65 42 مقطع فيديو 4  .3
 14.71 35 رابط فيس بوك 2  .4
 2.31 15 رابط يوتيوب 3  .1

 511 238 المجموع
 

( يتضح ان الصور جاءت بالمرتبة األولى ضمن فئة المرفقات التي 1-4بالنظر للجدول رقم )

( تكرار كما مبين في الجدول 515حيث بلغ عدد تكراراتها ) استخدمها دونالد ترمب لدعم تغريداته

(، وجاء في المرتبة الثانية 1-4رقم ) الشكل( كما في %23.99(، وبنسبة مئوية بلغت )1-4رقم )

( تكرارا كما يوضح 41لالنتخاب بعدد تكرارات بلغ ) اإللكترونياستخدام رابط الموقع موقع التسجيل 

(، فيما جاء 1-4)كما مبين في الشكل رقم  (%51.29مئوية بلغت )(، وبنسبة 1-4الجدول رقم )

( %9.98( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )42بالمرتبة الثالثة ارفاق مقاطع الفيديو بعدد تكرارات بلغ )



73 
 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

صورة رابط موقع 
إلكتروني

مقطع فيديو رابط فيس بوك رابط يوتيوب

42.44%

18.91%
17.65%

14.71%

6.30%

(، في حين جاء بالمرتبة الرابعة استخدام رابط 1-4رقم )والشكل  (1-4)رقم  كما يوضح الجدول

( تكرارا كما مبين في 31د ترمب على موقع فيس بوك بعدد تكرارات بلغ )الصفحة الشخصية لدونال

(، وفي المرتبة 1-4رقم )الشكل ( كما مبين في 8.35( وبنسبة مئوية بلغت )1-4الجدول رقم )

( تكرارا 51الخامسة جاء استخدام رابط موقع يوتيوب كأحد وسائل الدعم للتغريدات بعدد تكرار بلغ )

(، 1-4رقم )الشكل ( كما مبين في 3.12(، وبنسبة مئوية بلغت )1-4ل رقم )كما مبين في الجدو 

( تغريدة من عينة التغريدات البالغ 583في حين لم يتم ارفاق أي من المرفقات أو وسائل الدعم لـ)

 .8/55/2152الى  8/51/2152( تغريدة التي تم تحليلها ضمن الفترة من 425عددها )

 النسبة المئوية مرتبة تنازليًا لفئة كيف قيل بحسب المرفقات المستخدمة ن( يبي1-4) شكل
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 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

 النتائج:مناقشة 

 األمريكي دونالد ترمب المرشحغريدات تيتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج تحليل المضمون الخاص ب

، بهدف الوقوف على كيفية توظيف منصة 2152خالل حملته لالنتخابات الرئاسية األمريكية للعام 

، وربط نتائج الدراسة مع 8/55/2152الى  8/51/2152تويتر في الحملة االنتخابية للفترة من 

 الدراسات السابقة، وفيما يلي استعراض نتائج الدراسة ومراجعتها.

األمريكي  المرشحال األول: ما هي المجاالت التي تضمنتها تغريدات اوالا: مناقشة نتائج السؤ 

 تويتر؟دونالد ترمب على 

أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة على هذا السؤال في نتائج التحليل ان مجال االنتخابات ضمن 

( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت 211الفئات الفرعية جاء بالمرتبة االولى بعدد تكرارات بلغت )

(، وتؤشر هذه النسبة تركيز دونالد ترمب على موضوع االنتخابات بوصفه الهدف األول 60.57%)

الذي يسعى لتحقيقه وانه أولى اهتماما خاصا بهذا المجال خالل فترة حملته االنتخابية التي استهدفتها 

رشحين الدراسة وهي الشهر االخير الذي سبق موعد التصويت والذي في العادة يشهد تكثيف الم

 لنشاطاتهم امال بتحقيق الفوز.

( وبعدد تكرارات %52.51وجاءت فئة السياسة الداخلية ضمن نتائج الدراسة بالمرتبة الثانية بنسبة )

( تكرارا، ويؤشر هذا العدد من التكرار والنسبة ان المرشح الجمهوري دونالد ترمب ابدى 82بلغ )

المتحدة، ففي اكثر من تصريح لترمب اوضح انه يفهم اهتماما بقضايا السياسية الداخلية للواليات 
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كيف يعمل الفساد بأمريكا، وانه كان جزءا منه، اضطرارا بسبب أعماله ومصالحه كما كان يقول، 

وتحدث ايضا عن تمويله لسياسيين امريكيين واصفا اياهم بالدمى، كما ضرب مثاال بأنه يوم زواجه 

طع الرفض ألنه دعمها ماليا في تلك الفترة، وهنا كان اتصل بهيالري وامرها بالحضور ولن تست

ترمب يريد ايصال رسالة مفادها انه يعرف مستنقع السياسة االمريكية كما كان يصفها في في معظم 

 ع.قتغريداته وانه يريد تنظيف هذا المستن

الثالثة، بعدد اظهرت نتائج الدراسة الخاصة بالسؤال األول ايضا مجيء فئة قضايا االقتصاد بالمرتبة 

األمريكي دونالد  المرشح(، وهنا كان تركيز %9.11( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )41تكرارات بلغ )

، فقد روج إلعفاءات ضريبية جديدة القت قبوال حسنا االهميةترمب على الجانب االقتصادي امرا بالغ 

ت ضرائب الدخل، بين طبقة العمال، وأوضح ان خطته االقتصادية تتضمن خفضا على معدال

والضرائب على الشركات ومخصصات جديدة لآلباء واألمهات الذين يتحملون تكاليف رعاية 

األطفال، كما اعتمد على انتقاد خطة منافسته هيالري كلينتون االقتصادية، وقال عنها أنها ستضر 

 بالطبقة العاملة من خالل رفع الضرائب.

لرابعة ضمن ترتيب المجاالت التي تناولتها تغريدات دونالد وجاءت فئة السياسة الخارجية بالمرتبة ا

(، تؤشر هذه النسبة ان ترمب %4.15( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )59ترمب بعدد تكرارات بلغ )

لدى  الذي يعني المخاوف من االسالم ويا يمينيا يرضي هواجس "اإلسالموفبيا"باعتمد خطابا شع

ي شعار حملته االنتخابية "أمريكا عظيمة مرة أخرى" وتناولت األمريكيين، وهذا ما بدى واضحا ف

تغريداته تصريحات مثيرة للجدل على رأسها حديثه عن "اإلسالم المتطرف"، حيث اقترح فرض حظرا 

على دخول المسلمين ألمريكا، كما اتسمت مواقفه بالعنصرية ضد المجموعات العرقية كالسود 
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ي الرفض في الداخل األمريكي على المستوى الشعبي لسياسة والالتينيين، كما استغل ترمب تنام

الديمقراطية ازاء الشرق األوسط وتنامي الشعور لدى الشعب األمريكي بأن صورة الواليات المتحدة 

القوية بدأت تهتز وتنهار أمام روسيا، ليطلق وعوده بأن األمريكيين سيبدؤون عهدا جديدا معه، يعيد 

 لهم الهيبة من جديد.

حسب نتائج الدراسة حلت بالمرتبة الخامسة فئة مجال الموقف من وسائل اإلعالم األمريكية بعدد وب

(، تؤشر هذه النسبة بأن وسائل اإلعالم %3.12( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )51تكرارات بلغ )

األمريكي، وهنا يرى بعض الكتاب ان ما منحه اإلعالم  المرشحاألمريكية كانت ضمن تركيز 

مريكي من تغطيات لدونالد ترمب كانت سببا في رفع شعبيته، حيث دأب اإلعالم على استضافته األ

بسبب تصريحاته الخارجة عن المألوف، وهو ما كان يمثل تغطية اعالمية غير مقصودة من وسائل 

اإلعالم التي كانت تبحث عن اإلثارة، وتنتقد ترمب وتصريحاته، بينما كان ترمب يستغل تلك 

 (.2155)العبود،  ات لتمرير رسالته االنتخابيةالتغطي

األمريكي  المرشحثانيا: مناقشة نتائج السؤال الثاني: ما هي المضامين التي تناولتها تغريدات 

 تويتر؟دونالد ترمب على حسابه في موقع 

أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة على هذا السؤال في نتائج التحليل ان مضمون التشجيع على 

( تكرارا وبنسبة مئوية 599المشاركة في االنتخابات جاء في المرتبة االولى بعدد تكرارات بلغت )

األمريكي حرص على حث مؤيده على المشاركة  المرشح(، وتؤشر هذه النسبة ان %45.25بلغت )

لفاعلة في االنتخابات لضمان الفوز، ويأتي هذه التشجيع في وقت كانت فيه نتائج استطالعات ا

الرأي تشير الى تقدم هيالري كلينتون على دونالد ترمب، وهو االمر الذي يبدو انه دفع بترمب الى 
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لتي كانت تكثيف الدعوة للمشاركة في االنتخابات، كما تجدر االشارة هنا الى ان استطالعات الرأي ا

تنشر وتوضح تقدم كلينتون قد أتت بردة فعل عكسية تتمثل بعزوف الكثير من مؤيديها على 

 المشاركة في االنتخابات العتقادهم ان االمر محسوم بفوز هيالري بالنظر لنتائج تلك االستطالعات.

( تكرارا 15بلغ ) وجاء مضمون االتهامات لهيالري كلينتون بالفساد في المرتبة الثانية بعدد تكرارات

(، وتشير هذه النسبة الى حديث ترمب المتكرر عن الفساد في %53.14وبنسبة مئوية بلغت )

السياسة الداخلية للواليات المتحدة والتي طالما وصفها بـ"المستنقع" الذي يعرفه جيدا وانه كان جزءا 

لينتون وكيف كان منه بشكل اضطراري لتسهيل أعماله ومصالحه، وحديثه عن صفقات هيالري ك

 يدعمها ماليا، حتى انها لم تستطع رفض الحضور لزواجه.

كما اظهرت نتائج التحليل المتعلقة بالسؤال الثاني مجيء مضمون االنتقاد لقرارات أوباما المرتبة 

(، تؤشر هذه النسبة ان دونالد %53.15( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )11الثالثة بعدد تكرارات بلغ )

األمريكي السابق باراك اوباما كداعم  المرشحرف جيدا حجم التأثير الذي يمكن ان يؤديه ترمب يع

لهيالري كلينتون، فهي ديمقراطية من ذات الحزب ووزيرة خارجية اوباما، لذا حرص ترمب على انتقاد 

لمعروف قرارات اوباما سيما تلك المتعلقة بالشأن الداخلي األمريكي كإصدار قانون الرعاية الصحية ا

بـ"اوباما كير"، وغيرها من القرارات وتحذير الشعب األمريكي من ان فوز هيالري سيدعم تلك 

 القرارات.

وجاء بالمرتبة الرابعة ضمن نتائج تحليل السؤال الثاني مضمون االتهامات لهيالري كلينتون باستغالل 

(، تؤشر هذه النسبة %4.99غت )( تكرارا وبنسبة مئوية بل25البريد االلكتروني بعدد تكرارات بلغ )

الى ان مسألة استخدام هيالري كلينتون خوادم بريد الكترونية خاصة، خالل توليها وزارة الخارجية، قد 
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القت بظاللها على الحملة االنتخابية الخاصة بها، في المقابل استغل منافسها دونالد ترمب هذه 

مقاضاتها ووجه لها اتهامات بتعريض األمن القضية في حملته وانتقد سلوك هيالري، كما طالب ب

القومي االمريكي للخطر، وتجدر االشارة هنا الى ان هيالري عزت خسارتها االنتخابات الى فتح 

 قضية البريد اإللكتروني، سيما وانها اثيرت قبل عشرة أيام من بدء االنتخابات.

ن واتهامها بالسعي لتزوير في المرتبة الخامسة جاء مضمون الدعوة لمقاضاة هيالري كلينتو 

(، تؤشر هذه النسبة الى ان %4.14( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )55االنتخابات، بعدد تكرارات بلغ )

دونالد ترمب قد راوده الخوف من خسارة االنتخابات في فترة ما فاخذ يطلق التحذيرات من مساعي 

 صالحه.منافسته لتزويرها، وكأنه يمهد لرفض نتائجها ان لم تكن ب

 المرشحثالثا: مناقشة نتائج السؤال الثالث: ما هي الفئات او الجهات التي استهدفتها تغريدات 

 تويتر؟األمريكي دونالد ترمب على حسابه في موقع 

أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة على هذا السؤال في نتائج التحليل ان فئة الناخبون االمريكيون 

األمريكي دونالد ترمب، بعدد  المرشحمن الفئات التي استهدفتها تغريدات جاءت في المرتبة األولى ض

(، يتضح من هذه النسبة ان دونالد ترمب %51.15( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )251تكرارات بلغ )

حرص على التواصل مع الناخبين وركز على توجيه كالمه لهم، مباشرة دون وسيط مستغال ما توفره 

صة التفاعلية، وهو بذلك استطاع ان يجبر وسائل االعالم على ان تسير في منصة تويتر من خا

تناولها لألخبار والتطورات المتعلقة باالنتخابات االمريكية وفق اجندة هو يرسمها من خالل تغريداته 

التي يحث فيها تارة على المشاركة في االنتخابات وتارة اخرى يحذر فيها من فوز منافسته هيالري 
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ن واخرى يذكرهم بقرارات باراك اوباما وما حملته لهم من معاناة، حسب ما ذكره في تغريداته كلينتو 

 وحتى تصريحاته الصحفية.

وجاءت بالمرتبة الثانية من الفئات المستهدفة المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون بعدد تكرارات 

يعي ان تكون هيالري كلينتون (، وهنا من الطب%24.45( تكرار وبنسبة مئوية بلغت )513بلغت )

في المراتب األولى للفئات المستهدفة بتغريدات دونالد ترمب فهي الوحيدة التي تنافس على كرسي 

الرئاسة، كما ان الدعم الذي تلقته هيالري كلينتون من النخب السياسية، كان مادة انتخابية دسمة 

ن فساد السياسة الداخلية للواليات المتحدة، لدونالد ترمب الذي حرص على انتقاد هذا الدعم بحديثه ع

وكيف ان تلك السياسة قد أسهمت في تراجع قوة أمريكان وان دعم النخب السياسية لهيالري سيزيد 

 من هذا التراجع ويضعف البالد.

األمريكي السابق باراك اوباما جاء بالمرتبة الثالثة ضمن  المرشحكما اظهرت نتائج التحليل ان 

(، تشير هذه النسبة %55.85( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )11ستهدفة بعدد تكرارات بلغ )الفئات الم

الى ان دونالد ترمب كان حريصا على تشخيص نقاط قوة خصمه ومنافسته عن الحزب الديمقراطي 

األمريكي السابق باراك  المرشحهيالري كلينتون، وانه يعرف حجم الدعم الذي يمكن ان يوفره لها 

اوباما، فما كان منه اال ان يستهدف اوباما من خالل التحذير واالنتقاد لسياسته وقراراته وايضا 

 مساندته لهيالري.

( 28في المرتبة الرابعة جاءت وسائل اإلعالم األمريكية كفئة مستهدفة بالتغريدات بعدد تكرارات بلغ )

ن وسائل اإلعالم األمريكية استهدفها (، تشير هذه النسبة الى ا%2.12تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )

دونالد ترمب بتغريداته في شقين اساسيين، األول يتمثل يتوجيه اتهامات لها بعدم الحياد بشأن 
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تغطيتها اإلعالمية لكال المرشحين وانها تميل لهيالري كلينتون وتنشر استطالعات رأي غير حقيقية 

ضايا التحرش بالنساء، حيث عد النشر بأنه يدخل وغير منصفة، والثاني يتمثل بما تناولته بشأن ق

 ضمن محاوالت التسقيط السياسي واونه يأتي كدعم للمرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون.

الفئات المستهدفة  كإحدىكما اظهرت نتائج التحليل ورود فئة الحزب الجمهوري في المرتبة الخامسة 

(، هنا توضح هذه النسبة ان الصراع %3.19بلغت )( تكرارا وبنسبة مئوية 53بعدد تكرارات بلغ )

داخل الحزب الجمهوري لم ينتهي بفوز دونالد ترمب بسلسلة االنتخابات التمهيدية التي امتدت من 

، وما تالها من مؤتمر التسمية الذي جرى خالله تسمية 2152شهر شباط ولغاية حزيران من العام 

نس كمرشح لمنصب نائب الرئيس، والذي عقد بين دونالد ترمب كمرشح لمنصب الرئيس ومايك ب

 أوهايو. –في كليفالند  2152الثامن عشر والحادي والعشرين من شهر تموز 

األمريكي دونالد ترمب  المرشحرابعا: مناقشة نتائج السؤال الرابع: ما هي األساليب التي استخدمها 

 تويتر؟في تغريداته على حسابه في موقع 

علقة باإلجابة على هذا السؤال في نتائج التحليل ان أسلوب التشجيع جاء في أظهرت النتائج المت

األمريكي دونالد ترمب في تغريداته على  المرشحالمرتبة األولى ضمن فئة األساليب التي استخدمها 

(، تؤشر هذه النسبة %11.83( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )254موقع تويتر بعدد تكرارات بلغ )

األمريكي دونالد ترمب على حث الناخبين السيما مؤيديه على المشاركة الفاعلة في  المرشححرص 

منها نشر اوقات عقد المؤتمرات االنتخابية وبثها  -االنتخابات، وقد اتخذ في هذه اإلطار وسائل عده 

بشكل مباشر على موقعي الفيس بوك ويوتيوب، وأيضا نشر رابط الموقع اإللكتروني الخاص بتسجيل 

كما   -ناخبين كما سيأتي الحقا ذكرها وتوضيحها في الحديث عن فئة المرفقات ووسائل الدعم ال
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حرص ترمب خالل تشجيعه الناخبين على المشاركة ان يتذكروا ان موعد االنتخابات في الثامن من 

تشرين الثاني هو موعد الخالص من الفساد الذي استشرى بفعل الديمقراطيين والذي طالما ذكره 

 سم #إستنزاف_المستنقع، في اشارة لسياسة اوباما والحزب الديمقراطي.إبهاشتاك مرفق للتغريداتب

( تكرارا 15نتائج الدراسة اظهرت ايضا ورود أسلوب االنتقاد بالمرتبة الثانية بعدد تكرارات بلغ )

على وسائل اإلعالم األمريكية  (، ترتبط هذه النسبة برد دونالد ترمب%53.14وبنسبة مئوية بلغت )

خصوصا فيما يتعلق بعدم حياديتها ومحاولتها دعم هيالري كلينتون، كما حدث مع صحيفة نيويورك 

تايمز التي نشرت قبل ايام من بدء المناظرات الرئاسية الهامة، تقريرا كشف بالوثائق تجنب المرشح 

ضا نشر صحيفة واشنطن بوست ، واي5991الجمهوري دونالد ترمب دفع ضرائب منذ العام 

تسجيالت لدونالد ترمب تحدث فيها بأسلوب جنسي فج عن النساء، قبل ساعات من بدء المناظرة 

الرئاسية الثانية، والنشر في الصحيفتين هو جزء حرب يمكن ان نطلق عليها "حرب التسريبات 

 الصحفية".

( تكرارا 39السخرية بعدد تكرارات بلغ )وجاء بالمرتبة الثالثة ضمن فئة األساليب المستخدمة أسلوب 

(، تؤشر هذه النسبة الى ان دونالد ترمب لجأ الى هذا األسلوب للتقليل %9.22وبنسبة مئوية بلغت )

من شأن حملة منافسته هيالري كلينتون وما يتضح في التغريدات التي كتبها مستخدما هذا األسلوب، 

قضايا  أبرزهاعالم بشأن الفضائح التي الحقته، والتي ومحاولة ايضا للرد على ما تنشره وسائل اإل

 التحرش بالنساء.

( تكرارا 34اما في المرتبة الرابعة فقد جاء كل من أسلوبي االستنكار والتحذير بعدد تكرارات بلغ )

(، وتؤشر نسبة هذين األسلوبين الى استخدامها غالبا في التغريدات %8.18وبنسبة مئوية بلغت )
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يها دونالد ترمب الشأن السياسي الداخلي للواليات المتحدة، فهو تارة يستنكر دعم البنوك التي تناول ف

والرئيس السابق باراك اوباما لهيالري كلينتون، وتارة اخرى يحذر الشعب األمريكي من مساوئ فوز 

 المرشحة الديمقراطية على مجمل االوضاع خصوصا االقتصادية منها.

بالنظر لمجمل الحملة االنتخابية للمرشحين دونالد ترمب وهيالري كلينتون، يمكن القول ان الحملة 

كانت أكثر الحمالت سلبية في تاريخ الواليات المتحدة المعاصر، فهي انطوت  2152االنتخابية لعام 

 على تناول الفضائح وارتكزت على الشخصنة.

( 28رود أسلوب التهكم بالمرتبة الخامسة بعدد تكرارات بلغ )كما اظهرت نتائج تحليل السؤال الرابع و 

(، تؤشر هذه النسبة وتدنيها الى ان دونالد ترمب يفضل القول %2.21تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )

 الصريح، اال في بعض المواضع التي تتطلب استخدام هذا النوع من األساليب.

األمريكي  المرشحمرفقات "وسائل الدعم" التي ارفقها خامسا: مناقشة نتائج السؤال الخامس: ما هي ال

 دونالد ترمب مع تغريداته على حسابه في موقع تويتر؟

أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة على هذا السؤال في نتائج التحليل ان الصور جاءت بالمرتبة األولى 

( تكرار 515عدد تكراراتها ) ضمن فئة المرفقات التي استخدمها دونالد ترمب لدعم تغريداته حيث بلغ

األمريكي دونالد ترمب حريص  المرشح(، تؤشر هذه النسبة الى ان %23.99وبنسبة مئوية بلغت )

على توثيق نشاطاته، خصوصا تلك المتعلقة بحضوره التجمعات االنتخابية ومشاركته مؤيده الحديث، 

 ة كبيرة تؤيده.وبيان حجم اعداد الحاضرين كنوع من الثقة بالنفس ووجود اغلبي
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فيما جاء في المرتبة الثانية استخدام رابط موقع التسجيل اإللكتروني لالنتخاب بعدد تكرارات بلغ 

األمريكي  المرشح إدراك(، تؤشر هذه النسبة الى %51.29( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )41)

المستخدم الى الموقع  للمميزات التي يوفرها موقع تويتر وهي إمكانية ارفاق رابط ألكرتوني ينقل

األصلي بمجرد الضغط عليه، وهو بذلك حقق هدفين في آن واحد األول التشجيع على المشاركة من 

خالل التغريد على الموقع وايضا سهل للناخب الوصول الى موقع التسجيل اإللكتروني دون عناء 

 البحث عنه.

( تكرارا وبنسبة 42لثالثة بعدد تكرارات بلغ )كما اظهرت نتائج التحليل ارفاق مقاطع الفيديو بالمرتبة ا

(، وهذه النسبة تشير ايضا إلدراك دونالد ترمب لتلك الميزة التي توفرها منصة %9.98مئوية بلغت )

اذ ال يمسح الموقع بنشر مقطع مدته اكثر  –تويتر وهي امكانية نشر مقطع فيديو وان كان قصيرا 

بنشر اعالن قصير عن تجمع انتخابي او توجيه الناخبين  اال انه ممكن استثماره  –ثانية  38من 

 نحو قضية معينة.

في بالمرتبة الرابعة اظهرت نتائج التحليل استخدام رابط الصفحة الشخصية لدونالد ترمب على موقع 

 إدراك(، تؤشر هذه النسبة ايضا %8.35( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )31فيس بوك بعدد تكرارات بلغ )

للميزات التي تتوفر موقع تويتر وهي نشر روابط المواقع والصفحات وايضا ميزة موقع فيس بوك  ترمب

 .ةالمتأرجحالمتمثلة بإمكانية البث المباشر، التي وظفها لبث التجمعات االنتخابية خصوصا في الواليات 

سة كأحد وسائل الدعم وأظهرت نتائج التحليل للسؤال الخامس استخدام رابط موقع يوتيوب بالمرتبة الخام

(، وكما ذكرنا انفا تؤشر هذه النسبة %3.12( تكرارا وبنسبة مئوية بلغت )51للتغريدات بعدد تكرار بلغ )

ادراك دونالد ترمب لميزات تويتر بنشر الروابط، اال انه في هذه الفئة كان هناك هدفا اخر هو االستفادة 
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وقع يوتيوب وما تدره تلك المشاهدات من عوائد من عدد المشاهدات التي يحققها على صفحته في م

توفر له دعاية مجانية على مواقع التواصل االجتماعي، كما جاء في تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي 

وضح نسبة ما يجنيه ترمب من الحمالت اإلعالنية من وسائل اإلعالم المكتسبة مقارنه بالحمالت التي 

 يشتريها بالفعل.

 االستنتاجات:

 يجعل أن استطاعبالنظر لمجمل نتائج الدراسة فأنه يمكن القول ان الرئيس األمريكي دونالد ترمب    

 بذلك متجاوزا الخارجية، والدوائر األمريكي العام الرأي مع المباشرة الرئيسية التواصل نافذة تويتر من

 في أقل بمرتبة حظيت التي التقليدية اإلعالم وسائل عبر الحديث سواء المختلفة، االتصال أشكال

 وضع إلى تويتر موقع خالل من ترمب سعىكذلك  .مباشرة صحفية مؤتمرات عقد أو اهتماماته،

 والطبقة اإلعالم وسائل على وفرضها األمريكية، الدوائر في العام السياسي والحوار النقاش أجندة

 على يضعها التي القصيرة التغريدات خالل من وأفكاره توجهاته تتابع حيث واشنطن، في السياسية

 به الشخصي في منصة تويتر الرقمية.حسا

ومن بين ما تم مالحظته في نتائج الدراسة ان الرئيس االمريكي دونالد ترمب حرص خالل نشره 

التغريدات على تناول قضايا تمثل اولوية لدى الناخب األمريكي، كما انه كان عندما يتناول موضوعا 

يدة بشكل متسلسل، ومن بين ما تم مالحظته ايضا ان خطاب ترمب من تغر  أكثرما يخصص له 

الذي وجهه عبر تغريداته كان متالئما مع كل والية يقوم بزيارتها، مما يدل على ان التغريد الذي يقوم 

به ترمب تغريد مدروس مبني على استشارات من جهات اخرى تعمل ضمن حملته االنتخابية، ولديها 

 اهم القضايا التي تهم سكان كل والية على حده.معلومات وبيانات عن 
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 التوصيات: 

 :تيباآليوصي الباحث  من نتائج بالنظر لما توصلت اليه الدراسة

من قبل باحثين اخرين عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي  بحثية اخرى اجراء دراسات  أهمية -

 المختلفة من قبل قادة الرأي والزعماء كمنصات لعرض المواقف السياسية واتخاذ القرارات.

ضرورة ان يعرض نص التغريدة على الشخصية العامة ان كان الحساب يدار من قبل مستشار  -

الت مع التغريدة من قبل المتابعين لمعرفة رأي إعالمي، وكذلك عرض ردود االفعال والتفاع

 الجمهور.

موقع تويتر لتحقيق  أطلقهاالتي  ةالتغريدات المتسلسل ضرورة اإلعداد الجيد واالستفادة من ميزة -

 .الهدف المرجو من الحملة االنتخابية على هذه المنصة الرقمية

على دراية كاملة إلهتمامات الناخبين  ضرورة ان يكون الزعيم او السياسي المستخدم لمنصة تويتر -

 يركز في تغريداته على رؤيته لحل تلك القضايا. وانوقضاياهم الضرورية 

ضرورة ان تكون لغة الخطاب عبر التغريدات مفهومه للجميع وباسلوب يتيح لكل من يقرأها فهم  -

 معناها.
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 قائمة المراجع العربية : -أ 

. تحقيق 5. ط3. جمعجم مقاييس اللغة العربي(. 5959ابن زكريا، احمد بن فارس) -

 .عبدالسالم محمد هارون. القاهرة: دار الفكر للطباعة والنشر

 .. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر3. حرف الواو. طلسان العرب(. 2113ابن منظور ) -

بيروت: دار صادر للطباعة ، المجلد الحادي عشر، لسان العرب(. 5912، )منظورابن  -

 والنشر.

 عمان: دار البركة للنشر والتوزيع. ،3ط  .الجماهيري االتصال (. 2151صالح ) أصبع،أبو  -

عمان:  ،4. ط االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة(. 2114أبو أصبع، صالح ) -

 دار آرام للدراسات والنشر والتوزيع.

االسكندرية: . االنتخابية الحمالت وإدارة الجديد اإلعالم(. 2151أبو زيد، أحمد الشورى ) -

 اإلسكندرية، وحدة الدراسات المستقبلية. ةمكتب

. القاهرة: الدار مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير(. 2113اسماعيل، محمود حسدن ) -

 العالمية للنشر والتوزيع.
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في اإلعالم "جريدة الخبر الحمالت االنتخابية (. 2155باديس، مجاني، وغالية، غضبان ) -

 . الجزائر: دار ألفا للوثائق.نموذجا"

. القاهرة: دار التطبيقات" –المناهج  –علوم اإلعالم "البحث العلمي  (.2118بدر، أحمد ) -

 قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع.

. العاموالرأي دراسات في اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  (.2118بسيوني، إبراهيم حمادة ) -

 .555 ، ص5القاهرة: عالم الكتب، ط 

. عمان: دار كنوز المعرفة للنشر التسويق السياسي(. 2155بن شيحة، صحراوي ) -

 والتوزيع.

. القاهرة: دار المعرفة الفعل االنتخابي واإلتصال واإلعالم (.2114بوحمالة، عبد اإلله ) -

 الجامعية.

. المملكة 5. طع في االتصال اإلنسانيهندسة اإلقنا(. 2119حبيب، راكان عبد الكريم ) -

 العربية السعودية: مكتبة دار جدة.

 .والتوزيع للنشر الفجر دار  :القاهرة.االتصال نظريات(. 2010)رحجاب، محمدمني -
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عمان: االبتكار للنشر  اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي. (.2158الدليمي، عبد الرزاق ) -

 والتوزيع.

 ))مجلة، مواقع التواصل االجتماعي في التغيير/ مدخل نظري  دور جميل،الراوي، بشرى  -

 بغداد. م،2152/  58 العدد ((الباحث اإلعالمي

 بوك شبكتي التواصل االجتماعي الفيس (. استخدامات2153الرشيد، أالء محمد رشيد ) -

واالشباعات المتحققة لدى طلبة الجامعات األردنية "دراسة ميدانية عن جامعتي  والتويتر

جامعة الشرق األوسط للدراسات  (،: )رسالة ماجستير غير منشورةاألردنية والشرق األوسط "

 العليا، عمان، االردن.

التغيير دور شبكات التواصل االجتماعي في (. 2152الرعود، عبد هللا ممدوح مبارك ) -

. )رسالة ماجستير غير في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين األردنيين السياسي

 رة(، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان، االردن.منشو 

 االعالمية.مناهج البحث واالستخدامات االحصائية في الدراسات  (.2119شيماء ) زغيب، -

  اللبنانية.الدار المصرية  القاهرة:

 . الجزائر: الدار الخلدونية للنشر والتوزيع.االنتخابية تالحمال (.2114زكرياء بن صغير، ) -
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درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي بصفتها أداة (. 2151زوانه، أماني ابراهيم ) -

)رسالة ماجستير غير للتعليم والتعلم لدى طلبة الجامعات االردنية واإلشباعات المتحققة. 

 .منشورة(، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان، االردن

لية اآلداب لموقع التواصل االجتماعي الفيس ))استخدام طلبة ك (.2151شمال، سيناء ) -

 .543 – 523، (2، )52، المجلة العراقية للمعلومات، بوك االتجاهات والمعوقات((

 . الجزائر: دار هومة.5. طمدخل الى التسويق السياسي(. 2115الطاهر بن خرف هللا ) -

دار الكتاب . الكويت: تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية(. 5985طعيمة، رشدي ) -

 الحديث.

 . القاهرة: دار النهضة.االتصال السياسي والدعاية االنتخابية(. 2111العالم، صفوت. ) -

 . بيروت: لبنان.االتصال السياسي(. 2114كمال الدين جعفر ) عباس، -

 . ةبيروت: دارالنهضةالعربي، 5طاالتصال.  تنظريا (.2112مي ) العبدهللا، -

 .دارالنهضةالعربية :، بيروت2ط .االتصال تنظريا .(.2010) يالعبدهللا، م -

األبعاد التاريخية والسياسية  األمريكية.االنتخابات الرئاسية (. 2155العبود، نضال فواز ) -

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.والدستورية
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. إربد: دار األمل للنشر 2. طالقياس والتقويم في العملية التدريسية(. 2154عود، أحمد ) -

 والتوزيع.

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية (. 2155عوض، حسن ) -

. رسالة ماجستير جامعة المجتمعية لدى فئة الشباب" تجربة مجلس شبابي عالر "أنموذجا"

 القدس المفتوحة، فلسطين.

واصل دور مواقع الت (.2151(والتميمي، خليل كريم كيوش محمد،الفتالوي، حسين سعدي  -

االجتماعي في ترتيب أولويات اإلصالح السياسي لدى أساتذة الجامعات دراسة مسحية 

))مجلة الباحث  .6105/  9/  0الى  6105/  8/  0على أساتذة جامعة كربالء من 

 .524 – 93(، 31) ،22 (،اإلعالمي(

. 8. ط3ج العرقسوسي.. تحقيق: محمد نعيم القاموس المحيط(. 2111الفيروز ابادي ) -

 .بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

، مؤسسة القاموس المحيطهــ(.  5415الفيروزي آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ) -

 الرسالة، بيروت.

 . القاهرة.االتصال السياسي والتحول الديمقراطي(. 2115عبد الغفار رشاد ) القصبي، -
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. )رسالة ماجستير غير واالشباعات المتحققةللتعليم والتعلم لدى طلبة الجامعات األردنية  -

 منشورة(، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان، االردن.

. بيروت: فيسبوك )نعلم كيف تصمم حملتك التسويقية القادمة((. 2155ليفي، جوستن ) -

 .25الدار العربية للعلوم ناشرون، ص 

، عمان: دار المسيرة 2. طاالتصال الجماهيري واإلعالم(.  2154مراد، كامل خورشيد ) -

 للنشر والتوزيع.

تأثير التويتر على طبيعة عمل عينة قصدية من العاملين في (. 2152المري، خوالء غانم ) -

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق االوسط القنوات الفضائية الخليجية

 العليا، عمان: االردن.للدراسات 

 ،8. طونظرياته المعاصرة لاالتصا (.2119ليلي حسين ) والسيد، اد،عمحسن  مكاوي، -

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

، 5. طاالتصال ونظرياته المعاصر(. 2114السيد، ليلى حسين ) عماد،مكاوي، حسن  -

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
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وعية علمية دراسة للمجموعات أشبكات التواصل االجتماعي ك. ) 2151منصر، خالد ) -

- 259( 54) ،9، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية((اإلعالمية بموقع فيسبوك ))، 

288. 

طرق  (.2154غازي جمال ) وخليفة،عبد العال والبياتي، عبد الجبار توفيق  النعيمي، محمد -

 والتوزيع.لنشر مؤسسة الوراق ل عمان: .العلميومناهج البحث 

 االجنبية:المراجع  قائمة-ب 

- Baran, Stanley J. & Dennis, k. Davis (2015). Mass Communication 

Theory, foundations, ferment & future. 7th edition. Canada:Thomson, 

p 303.  

- Cooper , John(1974). Measurement and Analysis of Behavioral 

Techniques , Columbus , Ohio Chates , E , Merrill. 

- LuicaVesnic-Alujevic .(2011). Communicating with Voters by Blogs? 

Campaigning for the 2009 European Parliament Elections. SAGE 

Journals. (article) Vol 5, Issue 4, 2011 . London: SAGE. P. 413-428. 

- Quintelier, Ellen &Vissers, Sara(2008). The Effect of Internet Use on 

Political Participation: An Analysis of Survey Results for 16-Year-



93 
 

Olds in Belgium”, Social Science Computer Review, Vol. 26 Issue 4. 

USA: Sage Publications, Inc. p. 411-427. 

- Todd, Alex (2005). Trust Enabled Supply Networks: Uncovering the 

Trust-Building Secrets of Highly Collaborative Supply Chains, 

Canada: Toronto, Ontario M4R 1Z7. 

- Werner , J. Severin, Tankard, Jr& James, w(2001). Communication 

Theories, Origins, Methods & Uses in the Mass Media, USA: 

Longman, 5th ed, p 23. 

 

 :اإللكترونيةالمراجع  –ج 

- https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-

trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html?_r=2 

- https://www.youtube.com/watch? (90“(Bill Clinton Plays the 

Blues", Youtube, v=Alv7N6Ynm1Y 

- https://www.facebook.com/pages/Putin- Vladimir/27275371642 

- http://www.foxnews.com/politics/2017/03/15/trump-says-will-

submit-evidence-wiretapping-to-house-committee-very-soon.html 

- http://www.accronline.com/print_article.aspx?id=18987 

https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html?_r=2
https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html?_r=2
https://www.facebook.com/pages/Putin-%20Vladimir/27275371642
http://www.foxnews.com/politics/2017/03/15/trump-says-will-submit-evidence-wiretapping-to-house-committee-very-soon.html
http://www.foxnews.com/politics/2017/03/15/trump-says-will-submit-evidence-wiretapping-to-house-committee-very-soon.html
http://www.accronline.com/print_article.aspx?id=18987
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 المــلحــقــات
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(0ملحق رقم )  

 استمارة المحكمين

 مكان العمل التخصص الرتبة االسم #

 جامعة الشرق األوسط اإلعالم والرأي العام استاذ أ. د. حميدة سميسم 5

 جامعة الشرق األوسط سياسات اعالمية استاذ أ. د. عزت حجاب 2

 جامعة البترا الدعاية واإلعالم استاذ أ. د. عبد الرزاق الدليمي 3

 جامعة البترا صحافة استاذ أ. د. تيسير أبو عرجه 4

 جامعة بغداد إذاعة وتلفزيون  استاذ أ. د. وسام فاضل 1

 جامعة بغداد صحافة إلكترونية استاذ األمير الفيصلأ. د. عبد  2

 جامعة بغداد إحصاء استاذ أ. د. عبد الغفار القيسي 5

 جامعة الشرق األوسط إذاعة وتلفزيون  استاذ مشارك د. رائد البياتي 8

 جامعة البترا صحافة استاذ مشارك د. عبد الكريم الدبيسي 9

 جامعة البترا إذاعة وتلفزيون  مشاركاستاذ  د. إبراهيم فؤاد الخصاونة 51

فنون التحرير الصحفية  استاذ مساعد د. حسام العتوم 55

 واإلعالمية

 جامعة البترا
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(6ملحق رقم )  

 استمارة التحليل بصيغتها النهائية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الموضوع: طلب تحكيم أداة دراسة

 2155التاريخ   أيلول/ 

 ..............................................المحترم.الدكتور 

 تحية طيبة وبعد،

بالنظر إلى المكانة العلمية التي تتمتعون بها، أرجو منكم التفضل بإبداء الرأي والمشورة العلمية    

باستمارة تحليل المضمون المرفقة طيا، علما ان الصحيفة معدة خصيصا لغرض إنجاز رسالة 

)توظيف شبكة تويتر في الحمالت االنتخابية للرئاسة األمريكية اإلعالم، والموسومة بـ  ماجستير في

 (.تحليلية دراسة-األمريكي دونالد ترمب "نموذجا"  المرشح، تغريدات 6102للعام 

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلعالم من جامعة الشرق األوسط، 

 .كامل خورشيد مرادالدكتور: بإشراف 

يشار إلى أن هذه الدراسة تسعى إلى للوقوف على المجاالت والفئات التي استهدفتها تغريدات    

المرشح الجمهوري للرئاسة األمريكية دونالد ترمب، وايضا الوقوف على االساليب التي استخدمت في 

 التغريدات.
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ل الرئيس اآلتي: كيف تم توظيف شبكة وتتحدد مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن التساؤ    

إلى  8/51/2152األمريكي دونالد ترمب؟ للفترة من  للمرشحتويتر في الحملة االنتخابية 

8/55/2152. 

وإليماننا بأهمية االستنارة برأيكم الكريم، وبخبرتكم المشهودة في هذا المجال؛ فإننا نأمل منكم التكرم    

طيا وفق ما ترونه مناسبا من تعديالت ومقترحات، من شأنها إثراء  بإبداء رأيكم في أداتها المرفقة

الدراسة وتجويدها، وذلك من حيث مدى مالءمة وحدات التحليل وفئاته بطبيعة الدراسة وهدفها، 

 ومدى كفاية هذه الفئات ووضوح مدلوالتها.

 المرفقات:

 مقترح صحيفة تحليل المضمون. -5

 كشاف الترميز. -2

 تعريف فئات التحليل. -3
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 أساتذتي األفاضل

 أرجو التفضل بتعبئة البيانات التالية:

 االسم الكامل: ....................................

 التخصص العلمي: ...............................

 مكان العمل: ...................................

 الرتبة العلمية: ...................................

 الهاتف: .................................... رقم

 البريد اإللكتروني: ..............................

 وتقبلوا جزيل شكري وعظيم امتناني

 طالب الماجستير: محمد حميد زامل الشمري  

 1591352158هاتف: 

 mohammedalrashd@yahoo.comالبريد اإللكتروني:
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 استمارة تحليل المضمون 

 

 

 

 ت

 

 

 

 التغريدات

 

 وحدة الموضوع/ فئة )ماذا قيل؟( 

 

 

 وحدة الشكل/ فئة )كيف قيل؟(

 الفئات الفرعية الفئات الفرعية

 

 فئة المجال

 

 فئة المضمون 

 

 الفئة المستهدفة

 

 فئة األسلوب

 

 فئة المرفقات

  (5 – 55) (2 – 55) (3 – 5) (4 – 8) (1 – 4) 
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 ترميزكشاف 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئة المضمون .6

 الرمز الفئات الفرعية

 (5- 2) رفض اتهامات وسائل االعالم االمريكية

 (2-2) اتهامات لهيالري كلنتون بالفساد

 (3- 2) اتهامات لهيالري كلنتون بالتعصب

دعوة لمقاضاة هيالري كلينتون واتهامها 
 بالسعي لتزوير االنتخابات

(2 -4) 

 (1- 2) تشجيع على المشاركة في االنتخابات

 (2- 2) انتقاد لقرارات باراك اوباما

 (5- 2) انتقاد لمواقف الحزب الجمهوري 

 (8- 2) الديمقراطيانتقاد لموقف الحزب 

 (9-2) الدفاع عن اسرائيل

 (51- 2) رفض اتهامات التحرش بالنساء

اتهامات لهيالري كلينتون باستغالل البريد 
 اإللكتروني

(2 -55) 

 (52- 2) اخرى 

 .فئة المجال0

 الرمز الفئات الفرعية

 (5- 5) االنتخابات

 (2-5) ةالداخليةالسياسي

 (3- 5) ةالخارجي ةالسياسي

 (4- 5) قضايا اإلقتصاد

 (1- 5) المجال العسكري 

 (2- 5) الموقف من الحزب الجمهوري 

 (5- 5) اخرى 
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 . فئة االسلوب4

 الرمز الفئات الفرعية

 (5- 4) االستنكار

 (2- 4) التهديد

 (3- 4) التشجيع

 (4- 4) السخرية

 (1- 4) التهكم

 (2- 4) االنتقاد

 (5- 4) اخرى 

 المرفقات. 5

 الرمز الفئات الفرعية

 (5- 1) صورة

 (2- 1) رابط فيس بوك

 (3- 1) رابط يوتيوب

 (4- 1) مقطع فيديو

 الفئة المستهدفة. 3

 الرمز الفئات الفرعية

 (5- 3) وسائل االعالم االمريكية
 (2- 3) نتون يهيالري كل

 (3- 3) الناخبون االمريكيون 

 (4- 3) باراك اوباما
 (1- 3) الحزب الجمهوري 

 (2- 3) اخرى 
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 او سياسيا الحيز ذلك كان سواء التغريدات موضوعاته تناولت الذي الحيز هو: المجال

 .اجتماعيا او غير ذلك او اقتصاديا

 التغريدات. الذي تضمنته الكالمي المحتوى  به يقصد: المضمون 

 مؤسسة او دولة او شخصا تكون  كان التغريدات قصدتها التي الجهة اي: المستهدفة الفئة

 .ما

 عن للتعبير الكالم وتأليف األلفاظ اختيار في ترمب دونالد سلكها التي الطريقة: االسلوب

 التغريدات. من واالغراض المعاني
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(3ملحق رقم )  

 كتاب فحص نسبة االستالل
 


