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  شكر وتقدیر

 لى على عظیم فضله علّي وتوفیقه لـي بإتمـام هـذه الرسـالة،ابعد الشكر هللا تع

ــان إلــى مشــرفي و انطالقــا مــن العرفــان بالجمیــل، فإنــه لیســرني أن أتقــدم بالشــكر واالمتن

الـذي مـدني مـن منـابع علمـه بـالكثیر، والـذي  هللا عسكر الرمحینا عطااألستاذ الدكتور 

ــ یــد المســاعدة لـي وفــي جمیــع المجــاالت، وحمــدا هللا بــأن یســره فــي  ا عــن مــدّ مـا بخــل یومً

  .ا في نور العلم والعلماءیطیل عمره لیبقى نبراسا متأللئً  دربي ویسر به أمري وعسى أن

وســـط ممثلـــة بكلیـــة اإلعـــالم وأتقـــدم كـــذلك بجزیـــل الشـــكر إلـــى جامعـــة الشـــرق األ

وجمیع اعضاء هیئة التدریس، لما قدموه لـي مـن مسـاعدة ومسـانده مكنتنـي مـن المضـي 

ــدكتور ســعد مقــداد مــن  ــوم بخطــى ثابتــة فــي مســیرتي العلمیــة، ولــن أنســى ال جامعــة العل

ا   .التطبیقیة على الجهد المضاعف في تدقیق البحث لغویً
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 إھداء
 

  یا من أحمل اسمك بكل فخر
  یا من أفتقدك منذ الصغر

  یا من یرتعش قلبي لذكرك
  یا من أرشدني سبیل النجاح

  ني  أھدیك ھذا البحثتَ یا من أودعْ 


  

  إلى من یكرمني هللا ألجلھا،،،


  

  إلى من أھدتني راحتھا،،،


  

  لى الشموع التي تضيء دربيإإلى امتدادي وعملي الصالح،،، 
  إلى،،،


  
  علم ال لبةإلى كل ط

  أھدیھم ھذا العمل المتواضع
  الطالب

  شرحبیل غالب حمید أبو سویلم
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  ملخص

للحصول على  االجتماعيالتواصل  شبكاتیة على األردنالجامعات  طلبة ماداعت
  والمعلومات  األخبار

  "دراسة مسحیة تحلیلیة " 
  

التواصــــل االجتمـــاعي منــــذ ظهورهــــا فـــي نهایــــة القــــرن الماضـــي، علــــى نقــــل  شــــبكات عملـــت

 اآلراء لوتبــــاد للتقـــارب المجتمعـــات لكافـــة الطریــــق مهـــدت حیـــث ؛اإلعـــالم إلـــى آفـــاق غیــــر مســـبوقة

 مـع مـع خاصـة االجتمـاعي التواصـل شـبكات بثورة العالم دول باقي من كغیره االردن وتأثر. واألفكار

  .2011 عام بدایة في العربي العالم اجتاحت التي التحوالت بدء

 شــبكاتیــة علــى األردنت الجامعــا طلبــة اعتمــاد مــدى إلــى وقــد هــدفت هــذه الدراســة التعــرف

 ؛باســـتخدام مـــنهج المســـح اإلعالمـــي بشـــقیه, والمعلومـــات األخبـــارل علـــى للحصـــو  االجتماعیـــةالتواصـــل 

ان یةاألردنالجامعات في العاصمة  طلبةمن , مفردة) 470(على عینة بلغت , الوصفي والتحلیلي   .عمّ

  :ها هذه الدراسةلیإوكان من أبرز النتائج التي توّصـلت 

 یـةاألردن الجامعـات طلبـة اعتمـاد وجـد الباحـث أن المقیـاس الـذي قـام مـن خاللـه الباحـث بقیـاس .1

صـادق وثابـت بدرجـة  والمعلومـات األخبـار علـى للحصـول االجتمـاعي التواصـل شـبكات علـى

 .صالحیة األداة المستخدمة للدراسة إلىمما یشیر  ؛0.86%

سـمرنوف  –شـار معامـل كـولمغروف أوزیع طبیعي حسب مـا وجد الباحث أن عینة الدراسة تتبع لت .2

 .ب اإلحصائیة التي استخدمها للدراسةیإلاختیار األس صحة إلىمما یشیر 

ـــــ طلبـــــةمـــــن ال%) 98(للباحـــــث أن مـــــا نســـــبته  ظهـــــر .3 التواصـــــل  شـــــبكاتان یســـــتخدمون فـــــي عمّ

ــــا، %)2( شــــبكاتفیمــــا بلغــــت نســــبة الــــذین ال یســــتخدمون هــــذه ال, االجتمــــاعي یعنــــي أن هــــذه  ممّ
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 االجتماعیــــةت الشخصــــیة و الشـــریحة تــــدرك أهمیــــة هـــذه الشــــبكات وطبیعــــة دورهــــا علـــى المســــتویا

 أكثــرحة مــن كمــا أن هــذه الشــری, حتیاجــاتهم ورغبــاتهمال تلبیــةً  اســتخدامها إلــىفیلجــأون , السیاسـیةو 

لـــذلك فإنهـــا تحـــرص علـــى مواكبـــة التطـــورات التكنولوجیـــة فـــي العدیـــد مـــن  ؛الشـــرائح علمـــًا ومعرفـــة

  .اعياالجتمالتواصل  وشبكات رقمياإلعالم الوسائل ومن بینها , المجاالت

 إلــــىالنتــــائج  فقــــد أشــــارت ,طلبــــةالتــــي یســــتخدمها ال االجتمــــاعيل التواصــــ شــــبكاتوفیمــــا یتعلــــق ب .4

جـاء الفیسـبوك فـي مقدمـة هـذه  .تـویتر ویوتیـوبو  فیسـبوك :فقـط هـي شـبكات ثالثـةعلى  ارهااقتص

موقــــع و  ,%)4(ثـــم موقــــع تویتــــر بنســــبة  ,%)89( وبمـــا نســــبته طلبــــةســـتخدمها الالتــــي ی شـــبكاتال

ــا %)2(نســبة یوتیــوب ب قبــال المســتخدمین علیهــا, شــبكاتلیؤكــد فاعلیــة هــذه ا ممّ خاصــة موقــع  ؛وإ

, عبـــدالقوي(وهـــذا مـــا یتفـــق مـــع دراســـة , ین فـــي العـــالمیـــالفیســـبوك الـــذي یســـتخدمه عشـــرات المال

مـن جانـب الجمهـور سـواء  اسـتخداماً  االجتماعيشبكات التواصل  أكثرفي أن الفیسبوك , )2009

 .اإلناث مالذكور أ

 لمعلومـــاتباالخبــار وا طلبـــةال تزویــدفـــي التواصـــل االجتمــاعي  شــبكات لباحــث أن مســـاهمةوجــد ا .5

 شــــبكاتال"تــــاله فــــي المرتبــــة الثانیــــة , %)48(وبمســــتوى مرتفــــع بلــــغ  األولــــىجــــاءت فــــي المرتبــــة 

ا, %)30(بمستوى مرتفع بلغ , "اإللكترونیة اإلخباریة  شـبكاتیعني أن الدور الذي لعبتـه هـذه ال ممّ

بینمــا كانـت القنـوات الفضــائیة فـي المرتبــة , طلبـةن كـان مرتفعـًا ومــؤثرًا لـدى الن الســابقیالیلمجـفـي ا

أقـل  تكانـ اإلذاعـاتوالصـحف و  خـرىأن المجـاالت األ ، فضـًال عـن%)17(بمستوى بلغ , "الثالثة

 .%)2( إلى%) 1(وذلك ألن نسبتها تراوحت ما بین  ؛تاثیرًا وحصلت على مستویات متدنیة

 %)25( جـــأیل، فیمــا %)43( بلغــت رســائل المحادثــةل طلبـــةاســتخدام ال ن نســبةالنتــائج أأظهــرت و  .6

, لفیـدیویسـتخدمون ا%) 23(مـا نسـبته ، فـي حـین أن المناقشـة الجماعیـة اسـتخدام إلـى مـن الطلبـة



 ل 
 

آلراء مباشــرة تتــیح تبــادل ابصــورة  یســتخدمون أشــكال التفاعــل مــع اآلخــرین طلبــةیعنــي أن ال وهــذا

 .لمشاركةعلى اوالتحفیز , قفوتنسیق الموا

اذ  ,التواصــل االجتمــاعي طــوال فتــرات الیــوم الواحــد شــبكاتیســتخدمون  ةبــأن الطلوجــد الباحــث  .7

 ،%74فـي اسـتخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي بلغت نسبة الطلبة الذین لـیس لهـم وقـت محـدد 

 .او اوقات دراستهموقد یرتبط ذلك بظروف عملهم 

ـــًا فـــي اســـتخدام  3یقضــــون أقــــل مـــن  طلبـــةمـــن ال%) 51(أن  فیـــد النتـــائجت. 8  شـــبكاتســـاعات یومی

فیمــا , ســاعات یومیــاً  6–4یقضــون مــا بــین %) 28(ن مــا نســبته أفــي حــین , االجتمــاعيالتواصــل 

 طلبــةممــا یعنــي أن ال, %)21(ســاعات  6مــن  أكثــر شــبكاتبلغــت نســبة الــذین یســتخدمون هــذه ال

لهــــا دور فــــي حیــــاتهم  شــــبكاتوأن هــــذه ال, جتمــــاعياالالتواصــــل  شــــبكاتیقبلــــون علــــى اســــتخدام 

یعنــي أن هــذه  وهــذا, التــي یقضــونها فــي اسـتخدامها وقـاتنظــرا لطبیعــة األ االجتماعیــةالشخصـیة و 

 .علیها طلبةخدمات متنوعة تحظى بإقبال ال تقدم شبكاتال
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Dependence of Jordanian Universities students on social 

networking sites to get news and information 

"Analytical Survey" 

 

ABSTRACT 

      Social networking sites have worked since their appearance in the end of last 

century, to transfer media to the prospects of an unprecedented, Which paved the way 

for all communities of convergence and exchange ideas. Jordan has influenced like the 

rest of the world, in social networking sites revolution, especially with the start of the 

changes that have swept the Arab world at the beginning of the year 2011. 

This study aimed to identify the Dependence Of Jordanian Universities students 

on social networking sites to get news and information using the media survey, both 

descriptive and analytical approach, a sample of (470) Single, college students in the 

Jordanian capital Amman. 

The study found many of the results and perhaps the most important are: 

1. The researcher found that the measure carried through which the researcher 

measured the Jordanian university students rely on social networking sites to get 

news honest and consistent information and degree of 0.86%. Which refers to the 

tool used to study the validity? 

2. The researcher found that the study sample to track the distribution of natural as 

noted Komorov coefficient - Smirnov which indicates the health of the selection of 

statistical methods used for the study. 

3. explain to the researcher that accounted for 98% of the students in Amman using 

social networking sites, while the percentage who do not use these sites amounted to 
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(2%), which means that this segment recognizes the importance of these networks 

and the nature of its role on the personal, social and political levels , so they turn to 

use them, to meet their needs and desires, and that this segment of more slides 

learning more and more, so they are keen to keep pace with technological 

developments in many fields, including digital media and social networking sites. 

4. With regard to social networking sites used by students, the results indicate that they 

were limited to four sites only are Facebook and Twitter, YouTube, and others where 

Facebook was at the forefront of these sites used by students, representing (89%), 

followed by the use of other sites, including rate (5%) and Twitter (4%), YouTube 

(2%), which confirms the effectiveness of these sites, and the enthusiasm of users on 

them, especially Facebook, which is used by tens of millions of the world's site, and 

this is consistent with the study (Abdulqawi 0.2009), in that Facebook more widely 

used social networks on the part of the public, whether male or female. 

5.  Researcher found that the contribution of these sites in the briefing students with 

news and information and came first place because it was  (48%), followed in second 

place "news websites", a high level reached (30%), which means that the role played 

by these sites in the former areas was high and influential among students, while the 

satellite channels in third place, "" a level of (17%) in addition to Researcher found 

through the study sample to other areas, newspapers and radio stations was less 

influential and got low levels because the percentage ranged between (1% to 2%). 

6.  The results showed that the highest percentage of students were using chat messages 

that (43%) of the students resort to a rate of (25%) using the group discussion and at 

a rate (23%) video, which means that students are using forms of interaction with 

others directly, which allows the exchange of views and coordination of positions, 

and motivation to participate. 
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7. According to the results 51% of students spend less than 3 hours per day in the use of 

social networking sites, and that the rate of (28%) spend between 4-6 hours per day, 

while the proportion who use these sites more than 6 hours total (21%), which means 

that students accept the use of social networking sites, and these sites have a role in 

their personal lives and social due to the nature of the times they spend in use, which 

means that this sites offer a variety of services are popular by students .



1 
 

  فصل األولال
  المقدمة

  

  مشكلة الدراسة

  أهداف الدراسة

  أهمیة الدراسة

  تساؤالت الدراسة

  المفاهیم والتعریفات اإلجرائیة
  



2 
 

  األولالفصل 
  قدمةالم

  :تمهید

نقلــة نوعیــة فــي انتشــار المعلومــات  إلــى االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتلالواســع دى االنتشــار أ

و أتقـــل فـــي ســـماء مفتوحـــة مـــن غیـــر قیـــود عــالم ینإلا صـــبحأبســـرعة لـــم یســـبق لهـــا مثیـــل، ف األخبــارو 

الجمهــور مــن قلــب  إلــىوالمعلومــات  األخبــارتنقــل  االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتصــبحت أو ، معوقــات

ــا، الحــدث  ذلــك دىأخــر آوبمعنــى  ؛عالمیــة والمعلومــاتعنــه وقــف الســیطرة علــى الرســائل اإل نــتج ممّ

صـــبح یرســـل أضـــا أین المتلقـــي إبـــل . المعلومـــة علـــى تقلیدیـــةعـــالم التقلـــیص احتكـــار وســـائل اإل إلـــى

  .بفضل الشبكات العنكبوتیة االمتلقي والمرسل واحدً  فغدا االجتماعيالتواصل  شبكاتالرسائل في 

 یســـتطیعمـــن  وأ تمثـــل مصـــدر قـــوة وتمیـــز لمـــن یمتلكهـــا ن المعلومـــاتوقـــد أصـــبح بـــدیهیا أ

ومــع التقــدم الهائــل ، فــي شــتى المیــادیننتیجــة تضــاعف االكتشــافات والتطــور المــذهل  ؛هــایإلالوصــول 

خـــــتالف أنواعهـــــا ا علــــىســــعت األنظمـــــة المجتمعیـــــة ، واإلعـــــالم االتصـــــالالــــذي شـــــهدته تكنولوجیــــا 

السـیطرة والــتحكم  إلـىرسـمیة وغیـر الرسـمیة علـى حـد سـواء وال، االجتماعیـةو ، ةیاالقتصـادو ، السیاسـیة

. مـن جهـة ثانیـة خـرىفاعـل مـع الـنظم األوتت، تحافظ علـى بقائهـا مـن جهـةل ؛بمصادر هذه المعلومات

متالك المعلومات والقدرة علـى تخزینهـا ونقلهـا وتحلیلهـا یلعـب الـدور الحاسـم فـي تحدیـد افمن یستطیع 

  .قدرة األفراد والشعوب على مواكبة هذا العصر

علیهــا یــزداد كلمــا الجمهــور  اعتمــادن أ االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتعــالم و تــدرك وســائل اإل

 االجتماعیـــةلمعرفیـــة و وخاصـــة ا ،خـــرىحتیاجـــات الـــنظم األكبـــر الأاســـتجابة  عالمـــيظـــام اإلأبـــدى الن

تـــه فـــي إنتـــاج الیوینبغـــي فـــي هــذه الحالـــه للنظـــام اإلعالمــي أن یتطـــور ویـــدرك مــدى فع .ةیاالقتصــادو 
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وغیرهــــا فــــي المجتمــــع كــــالتعریف بــــالقوانین والتشــــریعات واإلجــــراءات ، ونشــــر الثقافــــة العامــــة، الــــوعي

التنمیــة الثقافیــة مــن كــل  ووضــع الخطــط االســتراتیجیة مــع صــعید، میــة وتكنولوجیــا المعلومــاتالتنظی

بــین المشــروعات  Interdependenceالمتبــادل  عتمــاداالة تقــوم مــع فكــر  " لتنمیــة الثقافیــةفا .جوانبهــا

صـــل التوا شـــبكاتوســـائل اإلعـــالم و ســـتثمار األمثـــل لن االأذلـــك  ."یفیـــة فـــي مجـــال إنتـــاج المعرفـــةالتثق

مــن  العــام الــذي یمثــل األفــراد بجمیــع اتجاهــاتهم واحتیاجــاتهم، أيیعــد حلقــة وصــل بــین الــر  االجتمــاعي

  .أخرىومؤسسات المجتمع المدني من جهة  ،ومؤسساتها ،جهة صانعي القرارات في الدوله

بـین  على أسـاس المنفعـة المتبادلـة، -بصرف النظرعن نوعها  - اعتمادعالقة  أيإن إقامة 

ـــنظم األ ،التصـــالاوســـائل  مـــع األســـس الخاصـــة بالبنائیـــة  یتفـــق بـــدون شـــك، فـــي المجتمـــع، خـــرىوال

وهـذا  .علـى اآلخـر عتمـاداالغ مأربـه، دون یـتمكن مـن بلـو  نلطـرفین لـًا من هـذین اأی بل إّن  .الوظیفیة

، الـوطني االتصـالرفع كفـاءة وسـائل  إلىالثقافي  -الجانب المعرفي  من شأنه أن یؤدي في عتماداال

مقارنــة  ،فیــة الثقافیــة غیـر مضــمونة النتــائجنســحاب مــن النشـاطات المعر نتاجــه عبـر االإالیــة یـادة فعوز 

قدّ  ُ   .وتبادل المعرفة م لها من أعباء خاصة في المجاالت الثقافیةمع ما یمكن أن ی

 في ،اًض أیوالنظم المعرفیة ، المتبادل التي تنشأ بین النظم اإلعالمیة عتماداالتساعد عالقة و 

ُ وســــائل  فهــــم بالنســــبة للــــنظم  االجتمــــاعيالتواصــــل  شــــبكاتو الرقمــــي االتصــــالالــــدور الــــذي تلعبــــه

بعت أكبر قدر د كلما أشیاتتز ، لدى أفراد المجتمع الرقمي االتصالأن أهمیة وسائل  سیما. االجتماعیة

علمـــاء االجتمـــاع وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا ینـــادي بـــه  ،وأجابـــت علـــى استفســـاراتهم ،ممكـــن مـــن احتیاجـــاتهم

هــي  والمجتمعــات، االتصــالبــأن العالقــة بــین وســائل  ،للــنظم اإلعالمیــة مفــي إطــار تحلــیلهواالتصــال 

  .ویقوم اآلخر بدوره في تطویر المجتمع أو تغییره، اإلعالمي فالمجتمع ینشئ النظام ؛عالقه تبادلیة
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 دعتمــااالفــي درجــة  كــذلكافهم ومصــالحهم فــإنهم یختلفــون الخــتالف األفــراد فــي أهــد اونظــرً 

ـبـل  ،االجتمـاعيالتواصـل  شـبكاتو  االتصالوسائل  على  االتصـالخاصـة بوسـائل  اقـد یشـكلون نظمً

ودرجتـــه علـــى كـــل وســـیلة مــــن  عتمـــاداالوبطبیعــــة  ،والحاجـــات الفردیـــة لكـــل مـــنهم دافتـــرتبط باألهـــ

ن التـي تنشـأ بـی وطبیعتـه عتمـاداالنـوع  إلـىومن هنا فإن التعرف  .الوسائل في عالقتها بهذه األهداف

تعقـــد  ســیما مـــع ،ًة فــي األهمیـــةیـــاغالمختلفـــة، تعــد  االتصـــالووســائل  ،ياألردنـــفـــي المجتمــع  طلبــةال

 إلــىفــالتعرف . فــي نقــل المعلومــات الرقمــي االتصــالد أهمیــة وســائل یــاوتز  ،الحیــاة، وتقــدم التكنولوجیــا

مــع اعتبــار أن وطبیعــة العالقــة بینهمــا ، الرقمــي االتصـالن علــى وســائل ییــاألردن طلبــةال اعتمــادمـدى 

  .جدیرة بالبحث والتحري األخیرة تتحكم بمصادر المعلومات،
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  :مشكلة الدراسة

دى االنتشــار الســریع لشــبكات التواصــل االجتمــاعي الــى اعتمــاد الجمهــور علیهــا فــي تبــادل أ

أصـــبحت مكانـــًا لتـــداول القضـــایا السیاســـیة، واالجتماعیـــة، ومناقشـــة األفكـــار و  ،االخبـــار والمعلومـــات

نشاء الصداقات بأنواعهاواآلرا   .السیما بین مجتمع طلبة الجامعات ء، وإ

التواصـــل  شـــبكاتعلـــى  عتمـــادلال طلبـــةالدوافـــع  وتـــتلخص مشـــكلة الدراســـة فـــي الكشـــف عـــن

  .عالم المختلفةالمعلومات دون غیرها من وسائل اإلو  األخبارلحصول على في ا االجتماعي

   :أهداف الدراسة

ف تهدف الدراسة    : أتيی ما إلىللتعرّ

 امصــدرً  باعتبارهــا االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتیــة علــى األردنالجامعــات  طلبــة اعتمــاد دوافــع .1

 .خبار والمعلوماتلأل

 .وسائل االعالم التي یعتمد علیها الطلبة للحصول على المعلومات واألخبار .2

 .التواصل االجتماعي في االزمات شبكاتمدى متابعة الطلبة ل .3

 .یةاألردنالجامعات  طلبةو  االجتماعيالتواصل  شبكاتتبادل بین الم عتماداالدرجة عالقة  .4

وسـائل اإلعـالم  تـوافرفـي ظـل هـا یإل طلبةفي جذب ال االجتماعيالتواصل  شبكاتمدى نجاح  .5

 .خرىاأل

اء المعلومـات صـعلـى متابعتهـا فـي استق طلبـةالتي یحرص ال االجتماعيالتواصل  شبكاتأهم  .6

 . خاصة في األزمات ؛المختلفة

 .االجتماعيالتواصل  شبكاتو  طلبةلة بین الطبیعة العالقة المتباد فيوامل التي تؤثر الع .7
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 طلبـةوال االجتمـاعيالتواصـل  شـبكاتب االتصـالالمتبادلـة للمشـاركة فـي عملیـة  تأثیر الخلفیـات .8

  .على العالقة المتبادلة بینهما

  : أهمیة الدراسة

  : تیةأهمیة الدراسة في الجوانب اآل تكمن

بصــرف النظــر  ،االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتو  طلبــةبــین ال اعتمــادوجــود عالقــة  الكشــف عــن .1

قـــد تؤســـس ألرضـــیة تســـهم فـــي تطـــویر هـــذه العالقـــة الدائریـــة ، أســـبابهاو  عـــن نوعهـــا ودرجتهـــا

ـــــار أن ال، بینهمـــــا ـــــى اعتب ـــــةعل ـــــى اعتمـــــادیختلفـــــون فـــــي درجـــــة  طلب صـــــل التوا شـــــبكاتهم عل

 .فردیةصالح والحاجات الختالف في األهداف والمنتیجة اال االجتماعي

 .والبناء التطویر عملیة في هاما وعنصرا المستقبل شباب كونهم الطلبة تسلیط الضؤ على .2

فــــإن ، ومضــــامینه وأفكــــاره مختلــــف منــــاحي الحیــــاة هبمــــا أن اإلعــــالم یعكــــس فــــي موضــــوعاتو  .3

كمصــادر  االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتو ، طلبــةالمتبــادل بــین ال عتمــاداال عالقــة إلــىالتعــرف 

مـــن هـــذه المعلومـــات فـــي تحدیـــد مشـــكالت المجتمـــع  االســـتفادة إلـــىیـــؤدي ، معلومـــات وأخبـــار

 .خذه اإلنسانفالمعلومات هي أساس كل قرار یت ؛وتحلیلها ورسم سبل حلها، تلفةخالم

  :تساؤالت الدراسة

  :آلتیةعدد من التساؤالت ا عناإلجابة  إلى تسعى الدراسة

  ؟المعلوماتو  األخبارفي سبیل الحصول على  طلبةها الیما الوسائل اإلعالمیة التي یعتمد عل .1

  ؟المعلوماتو  األخبار اءصستقافي  االجتماعيالتواصل  شبكاتعلى  طلبةال اعتمادما دوافع  .2

  ؟األردنفي  طلبةأهداف الو  متطلبات االجتماعيالتواصل  شبكاتهل تلبي  .3
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  ؟التبادلیة یةعتماداالقق حتى تتح االجتماعيالتواصل  شبكاتو األردنفي  طلبةهل یتفاعل ال .4

ــــدأب فیهــــا الو  وقــــاتمــــا األ .5 التواصــــل  شــــبكاتمتابعــــة  علــــى األردنفــــي  طلبــــةالفتــــرات التــــي ی

  ؟االجتماعي

  وقت األزمات؟، األردنفي االجتماعي التواصل  شبكات طلبةهل یتابع ال .6

المهمـــــة  وقــــاتمهمــــة للعـــــرض فــــي األ طلبــــةالموضــــوعات التـــــي یعتبرهــــا الو  قضــــایامــــا ال .7

)Prime Time(؟  

  :المفاهیم والتعریفات اإلجرائیة

 دراسـةع التوضـیح بعـض المصـطلحات الرئیسـیة التـي یـدور حولهـا موضـو  إلـىارتأى الباحث 

، وذلـــك بهـــدف رفـــع االا هابعضـــبعضـــها تعریفـــًا نظریـــًا و  لتباســـات عنهـــا، ووضـــعها فـــي آلخـــر إجرائیـــًا

  :ة، ومنهابما یخدم األهداف المرجوّ  المحّددسیاقها 

  Social Networking االجتماعيواصل الت شبكات -

ــــة مســــتندة  االجتمــــاعيالتواصــــل  شــــبكاتف عــــرّ تُ  ــــارة عــــن تطبیقــــات تكنولوجی  إلــــىبأنهــــا عب

ــــة وتبادلهــــا بســــهولة، وتــــوفر  )الویــــب( ــــیح التفاعــــل بــــین النــــاس، وتســــمح بنقــــل البیانــــات اإللكترونی تت

بنـاء علیـه ینـتج عـن ذلـك مـا للمستخدمین إمكانیة العثور على آخرین یشـتركون فـى نفـس المصـالح، و 

یســتطیع المســتخدمون التجمــع فــى  إذ؛  Virtual Communitiesى بالمجتمعــات االفتراضــیةیســمّ 

  .كیانات اجتماعیة تشبه الكیانات الواقعیة
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علـى شــبكة  شــبكاتالتواصـل االجتمــاعى هـى مصــطلح یطلـق علـى مجموعــة مـن ال شـبكاتو 

التفاعـل لثـانى للویـب؛ لتسـاعد األفـراد علـى التواصـل و مـع الجیـل ا شبكاتاإلنترنت، وقد ظهرت هذه ال

  .بعینها یجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو انتماء أو مشاركة فى قضیة يفى بیئة مجتمع افتراض

ــا  التــي تعطـــي المســـتخدمین مجموعـــة مـــن الخـــدمات  شـــبكاتالهـــى ف االجتماعیـــةالشـــبكات أمّ

نـاء محتـوى خـاص بصـفحة شخصـیة، ونظـام التـي تسـمح لألفـراد بب )الویـب(علـى أسـاس تكنولوجیـات 

ُ  عــنالمتعــددة ومشــاركة اآلخــرین والتواصــل معهــم  االجتماعیــةمــن العالقــات  عــرض و عــد دون قیــود، ب

 ل مجموعـة مـن الـروابط واالهتمامـاتوبناء وتشكیل المحتوى فى إطار من التعاون والتفاعل مـن خـال

 .المشتركة

 Interdependenceالمتبادل  عتماداال -

ـــــین وســـــائل اإلعـــــالم والـــــنظم "یقصـــــد بـــــه  المتبـــــادل عتمـــــاداالم إن مفهـــــو  العالقـــــة القائمـــــة ب

بهـدف تحقیـق أهـداف معینـة مـن خـالل  ؛المعلومـاتو  األخبـار واألفراد في الحصـول علـى االجتماعیة

  ".على بعضهما عتماداال

ذلـــك أن الحصـــول  ؛األهـــدافو علـــى المصـــادر  عتمـــاداالشـــتراك فـــي تتســـم هـــذه العالقـــة باالو 

ــل – االجتماعیــةا لألفــراد والجماعــات والـنظم ا مشــتركً المعلومــات یشــكل هـدفً و  األخبــار علـى هنــا  وتتمّث

ـــلوكـــذلك وســـائل اإلعـــالم،  – االجتماعیـــةة و یاالقتصـــادات الیـــأصـــحاب الفعب وســـائل اإلعـــالم ب وتتمّث

  . العامة والخاصة

متبــــادل بــــین  اعتمــــادعلــــى وســــائل اإلعــــالم، هــــي بالتحدیــــد عالقــــة  عتمــــاداالأن عالقــــة  أي

   .في المجتمع خرىمؤسسات اإلعالم، والمؤسسات األ
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 :Information Resourcesمصادر المعلومات  -

جمیــع األوعیــة أو الوســائل أو القنــوات التــي یمكــن عــن طریقهــا نقــل  " الدراســة یقصــد بهــا فــي

  ".المستقبل إلىالمعلومات من المرسل 

 االتصـــــالطریـــــق وســـــائل اإلعـــــالم و یمكـــــن تقســـــیم مصـــــادر المعلومـــــات التـــــي تتـــــداول عـــــن 

  ): 6، ص1998جرجیس والقاسم، ( :ثالثة أنواع هي إلىالجماهیري 

ـــــات  - ـــــةاألولمصـــــادر المعلوم ـــــي یحتاجهـــــا، و  :ی تـــــوفر للمســـــتفید بشـــــكل مباشـــــر المعلومـــــات الت

ومـن أنماطهـا، الكتـب، تقـاریر البحـوث، المسلسـالت، . اكـون جدیـدً یقـد ما والمعلومات المتضمنة 

یس، الرســـائل الجامعیـــة، والمطبوعـــات أیوقـــائع المـــؤتمرات، المواصـــفات والمقـــ ختـــراع،بـــراءات اال

 .الحكومیة

أنهــا  أي ؛یــةاألولد مــن الحصــول علــى المصــادر تمكــن المســتفیو  :مصــادر المعلومــات الثانویــة -

مــن أشــكالها، الكشــافات، و . ا لمعلومــات منشــورة وال تقــدم معلومــات جدیــدة فــي العــادةتقــدم عرًضــ

ــــة،  ات، الببلوغرافیــــات، عــــروض ومراجعــــات الكتــــب،المستخلصــــ مراجعــــة المعلومــــات الببلوغرافی

 .الكتب المرجعیة، األدلة، والكتب المدرسیة

تتركــز وظیفــة هــذا النــوع مــن مصــادر المعلومــات فــي و  :مصــادر المعلومــات مــن الدرجــة الثالثــة -

ناهیـــك . هــا، واســتخدامهایــة والثانویــة واإلفــادة مناألولالمصــادر  إلــىمســاعدة المســتفید للوصــول 

أدب  إلــىمـن أبـرز األمثلـة علیهـا، المرشـد و أو معـارف موضـوعیة،  معلومـاٍت  عـن عـدم احتوائهـا

 .الموضوع، وببلوغرافیا الببلوغرافیات

 .سواء كان ایجابا ام سلبا هي اي نشاط انساني له تأثیر في الرأي العام :خباراأل -
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للبحث

  

 .االعتمادنظریة  .1

 .نظریة اإلشباعات واالستخدامات .2

  .شبكات التواصل االجتماعي .3
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  الثانيالفصل 

  اإلطار النظري للبحث

 .نظریة االعتماد .4

 .نظریة اإلشباعات واالستخدامات .5

 .التواصل االجتماعي شبكات .6

  

  عتماداالنظریة : أوالً 

 Dependency System"علــى وســـائل اإلعــالم عتمــاداال"علــى نظریـــة  د الدراســةعتمــت

Theory  ًتفســیر النتــائج بمــا یخــدم تحقیــق ، و لبنــاء الفــروض مناســباً  مرجعیــاً  نظریــاً  التــي تشــكل إطــارا

التواصــل  شــبكاتو  طلبــةالمتبــادل بــین ال عتمــاداالالتــي تتمثــل فــي محاولــة معرفــة ، و األهــداف المرجــوة

 ســــــتخداماتكمــــــا یســــــتعین الباحــــــث بنظریــــــة اال. المعلومــــــاتو  األخبــــــاراء صــــــقفــــــي است االجتمــــــاعي

 األولــىلتنویـه بـأن النظریـة امـع . هـذه عتمـاداالأسـباب عالقــة و  دوافـع إلـىبغیـة التعـرف ، اإلشـباعاتو 

تهــتم بالبیئــة ، "نظریــة بیئیــة"تصــنف فــي أحــد أبعادهــا علــى أنهــا  كونهــا، هــي اإلطــار األوســع للبحــث

  .الياالتصالواسعة التي تحیط بالنسق  االجتماعیة

، وســائل اإلعــالم فــي منتصــف الســبعینیات مــن القــرن العشــرین علــى عتمــاداالظهــر مفهــوم 

 Melvin, L. Defleor & Sandra pall( "سـاندرا بـول روكیـتشو  ملفـین دیفلیـر"ن بفضـل البـاحثیْ 

Rokeach (ســـتخداماتســـد الـــنقص الـــذي تركتـــه نظریـــة اال" روكیـــتشو  دیفلیـــر"حـــاول كـــل مـــن  فقـــد 

إلشــباعات المتحققــة مــن وا، ســتعماله وســائل اإلعــالمأســباب او  يلقــتالتــي ركــزت علــى الماإلشــباعات و 

كونهــا تقــدم ، هــذه النظریــة تتســم بقــدر مــن الشــمولیةف .أهملــت تــأثیر هــذه الوســائل علیــه، و ســتخداماال
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تتجنـــب األســـئلة البســـیطة عمـــا إذا كانـــت وســـائل ، و العـــام أيالـــر و  االتصـــالنظـــرة كلیـــة للعالقـــة بـــین 

 االتصـــالأهــم مـــا أضــافته أن المجتمـــع یــؤثر فـــي وســائل و  ،لهـــا تــأثیر كبیـــر علــى المجتمـــع االتصــال

 إلـىالحدیثـة  االجتماعیـةنظـرة العلـوم ، تعكس النظریة من هذا المنطلق. )282، ص2003محمود، (

  . الحیاة كمنظومة مركبة من العناصر المتفاعلة

، یاً عضــو  المجتمــع باعتبــاره تركیبــاً  إلــىتنظــر  نظریــة بنیویــة"یعــرف هــذا النمــوذج عــادة بأنــه 

ثـم تحـاول تفســیر ، كبیــرة تـرتبط كـل منهـا بـاآلخرو  تبحـث كیـف أن أجـزاء مـن نظـم اجتماعیـة صـغیرةو 

  .)179، ص2003، برهان( "ألجزاء فیما یتعلق بهذه العالقاتسلوك ا

  : على وسائل اإلعالم عتماداالفروض نظریة 

بعــــرض  لدراســـةاكتفــــي تو  ،عتمـــاداالیة التـــي تقــــوم علیهـــا نظریــــة ســــتتنـــوع االفتراضـــات األسا

  :هيو  عالقة بالموضوع،و  قرباً  كثراألو  األهم،

الســلوكیة علـى أوســع و  العاطفیـةو  ة أن تحقــق الرسـائل اإلعالمیـة التــأثیرات المعرفیـةالیـتـزداد احتم -

ـــنظم اإلعالمیـــة خـــدمات معلوماتیـــة متمیـــزة مـــا وفـــرت ال كمـــا تـــزداد إمكانیـــة . أساســـیةو  نطـــاق، كّل

الهیكلــي فــي المجتمــع،  االســتقرارة مــن عــدم الیــتتــوافر درجــة ع عنــدمادرجــة كبیــرة  إلــىالتــأثیر 

  ).  Defleur, 1994, p. 352(التغیرو  بسبب الصراع

مـا قـّدمت األخیـرة، خـدمات معلومـات متعـددة، اعتمادیزداد  -  كبیـرة،و  الجمهـور علـى وسـائل اإلعـالم كّل

  .)Defleur & Rokeach, 1982, p. 241( مهمة، خصوصًا بالنسبة ألفراد الجمهورو 

التغیـــر و  الصـــراع أوقـــاتالجمهـــور علـــى مصـــادر معلومـــات وســـائل اإلعـــالم فـــي  اعتمـــادیـــزداد  -

أن  أي. خاصــة فــي المجتمعــات ذات األنظمــة اإلعالمیــة النامیــةو  ،االســتقرارعــدم و  االجتمــاعي
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 االجتماعیـــةو  بإدراكـــات التهدیـــد فـــي البیئـــة الطبیعیـــة جابیـــاً یإالفـــرد تـــرتبط  اعتمـــادكثافـــة عالقـــات 

)Defleur & Rokeach, 1975, p. 263(.  

االلتبــاس، حیـث تتبــدى و  وجــود نـوع مــن الغمـوض عـالم فــي حـالعلـى وســائل اإل عتمــاداالیـزداد  -

 ق مـن تحدیـد موقـف مـا مقابـل آخـر فـي فهـم القضـیةلة في نقص فـي المعلومـات التـي تعیـالمشك

)Dillman & Rokeach, 1986, p. 118(. 

فكلمــا كــان الفــرد  ؛خــرىعلومــات المتاحــة عنــد غیــاب البــدائل األعلــى مصــادر الم عتمــاداالیــزداد  -

بـــدائل الو كبیــرة،  االتصــالة بعینهــا، جـــاءت درجــة التنبــؤ بنتـــائج إلىًا علــى قنـــاة اتصــاعتمــاد أكثــر

بمعنــى، أن  .)Halpern, 1994, p. 40( كیفیــًا بشــكل كبیــرو  االوظیفیــة متاحــة أمامــه كمیــ

 هم علیـه فـي حالـةاعتمـادتـزداد درجـة و  بة ألفـراد المجتمـع،النظام اإلعالمي یكتسب أهمیـة بالنسـ

علـى النظـام اإلعالمـي فـي  عتمـاداالتقـل درجـة و  ،أخـرىعـدم وجـود بـدائل و  إشباعه الحتیاجاتهم

  .وجود قنوات بدیلة للمعلومات حال

قــدرة علــى اســتخالص المعلومــات  أكثــرإن األفــراد الــذین یعتمــدون علــى وســیلة إعالمیــة معینــة،  -

 .)Miller.1982, p. 247( ل تعرضهم للوسیلةمن خال

ذلـــك أن التركیبـــة . بـــین أفـــراد المجتمـــع علـــى وســـائل اإلعـــالم ال یـــتم بشـــكل متســـاوٍ  عتمـــاداالإن  -

علـــى وســـائل  عتمـــادااللألفـــراد أنفســـهم، تـــؤدي دورًا رئیســـًا فـــي فهـــم اخـــتالف نمـــاذج  االجتماعیــة

ـــــة تحـــــدد تركیبـــــة المجتمـــــع مـــــن خـــــالل متغیـــــرات الط. اإلعـــــالم ـــــةالحالـــــة و  ،classبق  االجتماعی

 –الــدخل : الــذي یشــتمل متغیــرات مثــل Structural Location الوضــع البنــائيو  الســلطة،و 

 التعلـیم قــدو  فالـدخل یمكــن أن یحـد مـن الوصـول لوســائل إعـالم معینـة، ؛النـوع –السـن  –التعلـیم 
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 .Miller.1982, p( یحد من قدرة األفراد في معالجة المعلومات من وسائل اإلعالم المطبوعـة

40(.  

قامــــة عالقــــات بضــــیوف البــــرامج إمــــیًال فــــي و  انتباهــــاُ  أكثــــرالمرتفــــع  عتمــــاداال والمشــــاهدون ذو  -

جتمـــاعي االالتفاعـــل شـــبه و  اإلقنـــاع :أن التـــأثیرات اإلعالمیـــة مثـــل قـــد أثبتـــت البحـــوثو  .المقدمــة

Para social interaction اإلعـالم كثیفـة علـى وسـائل عتمـاداالعنـدما تكـون عالقـات  تـزداد 

)Loges, 1994, p. 11(. 

  : ركائزهاو  أهداف النظریة

تفســـیر األســـباب التـــي تجعـــل  علـــى وســـائل اإلعـــالم عتمـــاداالمـــن األهـــداف الرئیســـیة لنظریـــة 

 تكـــون لهـــا تـــأثیرات غیـــر مباشـــرة أخـــرىفـــي أحیـــان و  مباشـــرة،و  تـــأثیرات قویـــة أحیانـــالوســـائل اإلعـــالم 

  .)278ص ،2002، محمود( ضعیفة نوعًا ماو 

 بـین وسـائل اإلعـالم عتماداالبأن العالقة الرئیسیة التي تحكمها هي عالقة  یوحي اسم النظریة

قــد تكــون هــذه العالقــات مــع نظــم ووســائل اإلعــالم جمیعهــا، أو مــع و  الجمهــور،و  االجتمــاعيالنظــام و 

  .السینما –التلفزیون  –الرادیو  –المجالت  –الصحف : أحد أجزائها مثل

  :على وسائل اإلعالم على ركیزتین أساسیتین، هما عتماداالات تقوم عالقو 

، االجتماعیـةالمنظمـات المختلفـة أهـدافهم الشخصـیة أو و  الجماعاتو  كي یحقق األفراد :األهداف -

 ،أخـــرىعلـــى مـــوارد یســـیطر علیهـــا أشـــخاص أو جماعـــات أو منظمـــات  افـــإن علـــیهم أن یعتمـــدو 

  .العكس صحیحو 
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تعـــّد و  المصـــادر المختلفـــة التـــي تحقـــق أهـــدافهم، إلـــىنظمـــات المو  یســـعى األفـــراد :المصـــادر -

 المنظمــــات مــــن أجــــل بلــــوغ أهــــدافهمو  ه األفــــرادلیــــإوســــائل اإلعــــالم نظــــام معلومــــات یســــعى 

)Defleur, 1994, p.414  .(   

 عتمــاداالهــذه تشــمل االشــتراك فــي  Interdependenceالمتبــادل عتمــاداالن عالقــة إلــذلك فــ

ـــــى المصـــــادر  صـــــادر الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات تشـــــكل هـــــدفا مشـــــتركًا لألفـــــراداألهـــــداف، فمو  عل

ضـًا ذات األمـر بالنسـبة لألهـداف التـي یمكـن أیكمـا لوسـائل اإلعـالم  ،االجتماعیـةالنظم و  الجماعاتو 

  .كما لالفراد ووسائل اإلعالم ،االجتماعیةلكل النظم  االستقرارو  أن تتمحور حول تحقیق التوازن

 :ثة أنواع من مصادر المعلومات هيتتحكم وسائل اإلعالم في ثال

 معرفتهــا، إلــىفالمنــدوب الصــحفي یجمــع المعلومــات التــي نحتــاج  ؛جمــع المعلومــات :األولالمصــدر 

ة تتــیح لنــا هــدف اللعــب أو المــرح، أو الیــیقــدم كاتــب الســیناریو معلومــات عــن أحــداث حقیقیــة أو خیو 

 .االسترخاء

تنقــــیح المعلومــــات التــــي تــــم جمعهــــا بالزیــــادة أو  إلــــىیشــــیر و  ؛تنســــیق المعلومــــات :المصــــدر الثــــاني

 .النقصان، لكي تخرج بصورة مناسبة في شكل قصة صحفیة أو برنامج إذاعي أو فیلم سینمائي

 ،برهـان( جمهـور غیـر محـدود إلـىنشـر المعلومـات أو القـدرة علـى توزیعهـا  :المصدر الثالث

  .)181-180، ص2003

اقتصادیة تؤدي كـل منهـا دورهـا فـي و  سیاسیةو  افیةثقو  وتفترض النظریة وجود نظم اجتماعیة

ُطلـــق العالقـــات المتداخلـــة المتبادلـــة بـــین وســـائل اإلعـــالمبالتـــأثیر المتبـــادل، و  التـــأثیر  مـــا یمكـــن أن ی

ــــة الفــــرد فــــي التعــــرض لوســــائل اإلعــــالم ســــواء للحصــــول علــــى  ؛نظمــــهو  المجتمــــعو  الجمهــــورو  فرغب
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الســــلوكیة و  العاطفیــــةو  ذي یفســــر التــــأثیرات المعرفیـــةالمعلومـــات أم لغیرهــــا هـــي المتغیــــر األساســــي الـــ

  .)4، ص2007، كامل( لوسائل اإلعالم

  :على وسائل اإلعالم عتماداالآثار 

األفـراد  اعتمـادمجموعة اآلثـار التـي تنـتج عـن ) ساندرا بول روكیتش(و )ملفین دیفلیر(یرصد 

اآلثـار و  اآلثـار الوجدانیـة،و  فیـة،اآلثار المعر : على وسائل اإلعالم، من خالل ثالث فئات أساسیة هي

  .السلوكیة

  Cognitive Effectsاآلثار المعرفیة -أ

  :على عتماداالتشمل اآلثار أو التأثیرات المعرفیة لوسائل اإلعالم وفقًا لنموذج 

 Ambiguity الغموض .1

 الغموض عبارة عـن مشـكلة ناتجـةو  ،باآلثار المعرفیة لوسائل اإلعالمترتبط مشكلة الغموض 

تشــیر األبحــاث و  .عــن نقــص فــي المعلومــات، أو تضــارب معلومــات أو تناقضــها، أو عــدم فهمهــا إمــا

أو اغتیــال زعــیم  ،كارثــة طبیعیــة(أن نســبة الغمــوض تــزداد حــین تقــع أحــداث غیــر متوقعــة مثــل  إلــى

یتولـد  حـداث،متكاملـة أو متضـاربة بشـأن هـذه األ حین تقدم وسائل اإلعالم معلومات غیـرو  ).سیاسي

س بالغموض لدى الجمهور، فهم یـدركون وقـع الحـدث لكـنهم ال یسـتطیعون تفسـیره، أو معرفـة اإلحسا

ــرات أی یحـــدث لجمهـــورا لــدىكمـــا أن الغمـــوض . أســبابه  الســـریعة، االجتماعیـــةضــًا فـــي ظـــروف التغیّ

علـى وسـائل اإلعـالم، قـد یحتـاج األمـر  أكثرإن الناس الذین یعتمدون . تحدیث المجتمعات التقلیدیةو 

  .ام أو شهور أو سنوات لكشف أسباب الغموض في المعلوماتأی إلى
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 Attitude Formation تكوین االتجاه .2

 قضـایاتعني اسـتخدام المعلومـات التـي تضـخها وسـائل اإلعـالم فـي تكـوین االتجاهـات نحـو ال

تنظــــیم و الفســــاد السیاســــي، و أزمــــات الطاقــــة، و مشــــكالت البیئــــة،  :الجدیــــدة المثــــارة فــــي المجتمــــع مثــــل

  .)196، ص1997محمد، ( ةیة السیاسیاالدعو سرة، األ

 Agenda Settingویات األولترتیب  .3

ــــراً تقــــدم وســــائل ا  مــــن الموضــــوعات، كمــــا تقــــوم بانتقــــاء إلعــــالم معلومــــات تحتــــوي كمــــًا كبی

لكــن الجمهــور ال یملــك الوقــت الكــافي . تركــز علیهــاو  تصــنیف المعلومــات حــول موضــوعات معینــةو 

ــــدًا مــــن الموضــــوعات كثــــرن كــــل شــــيء، فیقومــــون بانتقــــاء األمعتقــــدات عــــو  لتكــــوین اتجاهــــات  تحدی

 یوجد تشابه في أجندة اهتمـام أفـراد الجمهـور فـي بعـض الموضـوعاتو . تعنیهمو  التي تهمهم قضایاالو 

 هــذا االخــتالف مــرده مــا یســمى بــالفروق الفردیــة،و  .كمــا یوجــد اخــتالف فــي الــبعض اآلخــر قضــایاالو 

برهــان، ( اجــاتهمیاحتو  مشــاكلهمو  هم الشخصــیةئصــم مــا یــرتبط بخصامــن وســائل اإلعــالًا ینتقــون الیــتو 

  .)187-185، ص2003

. تســمح بتنبـــؤات حـــول وجـــود اختالفــات فـــي العـــادات اإلعالمیـــة االجتماعیـــةكمــا أن الفئـــات 

تــــأتي فــــروض تتعلــــق بتــــأثیرات وضــــع األجنــــدة  االجتماعیــــةالفئــــات و  فمــــن منظــــور الفــــروق الفردیــــة،

ذا كـــان هو  .اإلعالمیـــة خبـــراتهم و  تنشـــئتهمو  نـــاك أفـــراد یضـــعون أجنـــدتهم الشخصـــیة وفقـــًا النتمـــاءاتهمإ

 ،االجتماعیــةالســابقة، فــإن المجتمــع عندئــذ یحتضــن فئــات واســعة مــن الجمهــور تتشــابه فــي الظــروف 

االهتمامــات بدرجــة أكبــر، أو أقــل علــى الــرغم مــن االختالفــات و  تتشــارك فــي العدیــد مــن المشــكالتو 

  .)Defleur & Rokeach, 1982, p. 245( الفردیة
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  Peoples's Systems Of Beliefsتوسیع نظم المعتقدات لدى الناس  .4

 قـد اسـتخدم تشـارلز كـوليو  یعتمد على وسـائل اإلعـالم، يیحدث هذا التأثیر في المجتمع الذ

Charles H. Cooley  توســـیعالمصـــطلح "Enlargement"  أن  إلـــىمنـــذ فتـــرة طویلـــة لیشـــیر

كـــذلك و  یعرفـــون الكثیـــر عـــن اآلخـــرین،و  المعتقـــدات لـــدیهم تـــزداد ألنهـــم یتعلمـــوننظـــم و  معرفـــة النـــاس

عـن طریـق دراسـة مـا  أكثـریمكـن توضـیح هـذه الفكـرة . مـن وسـائل اإلعـالم خـرىاألشـیاء األو  األماكن

عــــــد العــــــرض أو االتســــــاع  Taylor"لوریاتــــــو  ،Altmanألتمــــــان "یســــــمیه  ُ فــــــي بنــــــاء  "Breadth"بب

عد االتساعف. االعتقاد ُ زیادة عدد الفئـات فـي نظـام معتقـد معـین، ذلـك أن المعتقـدات تـنظم  إلىیشیر  ب

، مثـل الـدین، أو األسـرة، أو االجتمـاعياألخیـرة تعكـس المنـاطق الرئیسـیة فـي نشـاط الفـرد و  في فئات،

كما یمكن أن تتوسع نظم المعتقدات هذه، إمـا عـن طریـق زیـادة عـدد الفئـات، أو زیـادة عـدد  ،السیاسة

  .)Defleur & Rokeach, 1982, p. 246-p.247( ت في كل فئةالمعتقدا

  Values القیم .5

أخالقیـــة، ممـــا  میهـــا أفـــراد الجماعـــة، ســـواء دینیـــة أمجموعـــة مـــن المعتقـــدات التـــي یشـــترك ف

تقــــوم وســــائل و  )األمانــــة، الحریــــة، المســــاواة، التســــامح(الحفــــاظ علیهــــا مثــــل و  یرغبــــون فــــي ترویجهــــا،

  .)186، ص2003برهان، ( اإلعالم بترویجها

  Affective Effectsاآلثار الوجدانیة -ب

المكونــات و  العواطـف،و  الفئـات المختلفـة مـن المشـاعر، إلـىتشـیر العملیـات الوجدانیـة عمومـًا 

ر فیهـا أسـ. الكـرهو  اإلنسانیة من الحـب علـى وسـائل اإلعـالم  عتمـاداالب الیففـي المجتمعـات التـي تطـوّ

أن التــأثیر أو التغیــر العــاطفي لــدى الجمهــور، یمكــن أن  بهــدف الحصــول علــى المعلومــات، یالحــظ

. اســتجاباتهمو  مشــاعرهم فــي، تــؤثر ت معینــة، مــن خــالل رســائل إعالمیــةیحــدث عنــدما تقــدم معلومــا

  : من أمثلة هذه التأثیراتو 
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 Desensitization الفتور العاطفي .1

ُحـدث تـأثیرًا كال  إلـىیـؤدي و  مخـدر،إن التعرض المستمر لمحتوى العنف في وسائل اإلعـالم ی

كمـــا یقلـــل الرغبــة فـــي مســـاعدة اآلخـــرین لـــدى رؤیـــة أحـــداث عنـــف . الفتـــور العـــاطفيو  نــوع مـــن التبلـــد

اهتمـام لتـأثیرات محتـوى  أيأن علمـاء االجتمـاع لـم یعطـوا  إلـىHyman "مـانیاه"أشـار فقـد  .حقیقیـة

ل التــي تقتــرح أن ثمــة بعــض الــدالئو . العنــف فــي وســائل اإلعــالم علــى المشــاعر الوجدانیــة للجمهــور

مرئیـة، تـنخفض مـع مـرور و  مستوى اإلثارة الفسیولوجیة التي یسببها التعرض ألعمـال عنـف مسـموعة

  .)Defleur & Rokeach, 1982, p. 248( الوقت

  Fear and Anxiety القلقو  الخوف

ل فعلـى سـبی ؛أثیرات العاطفیة التـي یمكـن بحثهـاالسعادة تعّد أمثلة على التو  القلقو  إن الخوف

، أو الدراما التلیفزیونیـة التـي تصـور المـدن كمـا اإلخباریةالمثال یالحظ أن التعرض المستمر للرسائل 

القلـق مـن الحیـاة فـي و  ازدیـاد مخـاوف أفـراد الجمهـور إلـىلو كانت غابات یرتكب فیهـا العنـف، یـؤدي 

  .)Defleur & Rokeach, 1982, p. 248( هالیإهذه المدن، أو حتى السفر 

 Morale and Alienation: االغترابو  ات المعنویةالتأثیر  .2

د شـعورهم یـاتز و  من بین التأثیرات الوجدانیة لوسائل اإلعالم رفع الـروح المعنویـة لـدى األفـراد،

ة رئیسـیة، الیاتصـأنه في المجتمعات التي تلعب فیها وسـائل اإلعـالم أدوارًا  klapp یؤكد. باالغتراب

ــــى أخالقیــــات أو معنویــــات طبیعــــة معلومــــات وســــائل اإلعــــالم تكــــف ــــأثیرات جوهریــــة عل ون لهــــا ت

یـرى . الفـرد هـایإلالتـي ینتمـي  االجتماعیـةالجمهور، خاصة إذا كانت تلك الوسائل تعكس الفئـات 

أن االفــــــراد الــــــذین یعتمــــــدون علــــــى وســــــائل اإلعــــــالم كمصــــــدر رئــــــیس  Durkheim"میادوركهــــــ"

تغییــرات  نویــاتهم، لمــا تكــون هنــاكللمعلومــات عــن جماعــاتهم، یتعرضــون لتغییــرات كبیــرة فــي مع
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 ,Defleur & Rokeach( نوعیـة المعلومــات التـي تقــدمها وسـائل اإلعــالمو  ملحوظـة فـي كــم

1975, p. 248(.  

 Behavioral Effectsالتأثیرات السلوكیة  -ج

الخمـول ، و Activationمن أهم التأثیرات العدیدة للرسائل اإلعالمیة علـى السـلوك، التنشـیط 

Deactivation . للرسـائل اإلعالمیـةلـوال تعرضـه  لما یقوم الفرد بعمل لم یكـن سـیعمله األولیظهر .

ط الفـرد بوجهـة نظـر المعرفیـة أو الوجدانیـة، فقـد یـرتبالتأثیرات السلوكیة هـي النـاتج النهـائي للتـأثیرات ف

خــالل  المشــاعر التــي طورهــا مــنو  ، أو یكتشــف حــًال لمشــكلة نتیجــة التجاهــات كونهــا بالمعرفــةمعینــة

على العكس من ذلك، فإن الرسـائل اإلعالمیـة عنـدما تثیـر الخـوف مـن موضـوع و  .الرسائل اإلعالمیة

، 1997محمـد، ( هذا ما یعرف بالخمولو  أو قضیة أو أمر ما، فإنها قد تجعل الفرد یتجنب القیام به،

 ت االنتخابي،عدم اإلدالء بالصو و  قد یتمثل الخمول في العزوف عن المشاركة السیاسیة،و  .)239ص

  .المجتمع تفید عدم المشاركة في األنشطة التيو 

قـادرة علـى  نفسـه فـي الوقـتو  یرى الباحثون أن وسائل اإلعالم قادرة على تنشـیط الجمهـور،و 

عـت مصـادر المعلومـات بشـكل أقـل فـي عـالم اإلعـالم، كـان . تقلیل نشاطهم مـا تنوّ كما یعتقدون أنه كّل

ضــًا أن تــأثیر وســائل اإلعــالم أییــرون و  .احتمــاالً  أكثــرالســلوكیات و  االتجاهــاتو  تأثیرهــا فــي األفكــار

ـــیـــزداد عنـــدما تكـــون هنـــاك درجـــة ع  التغیـــرو  فـــي المجتمـــع، بســـبب الصـــراع االســـتقرارة مـــن عـــدم الی

)Waston, 1998, p. 65(.  

المتبـادل التـي تجمـع بـین  عتمـاداالهكذا، فإن االستعانة بهذه النظریة، تفید في تبیان عالقـة و 

ـــــةحاب الأصـــــ  باعتبارهـــــا تســـــهم بقـــــدر كبیـــــر فـــــي بنـــــاء المعـــــاني األردنوســـــائل اإلعـــــالم فـــــي و  ،طلب

بط بهــا، ســواء هــداف التــي ترغبهــا البنــى أو الجماعــات التــي تــرتاألو  االتجاهــات بمــا یعكــس المصــالحو 

  .اقتصادیة ماجتماعیة أ مأكانت بنى سیاسیة أ
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  Uses & Certificationsشباعات اإلو  ستخداماتنظریة اال :ثانیاً 

 ســـببالنظریـــة، التـــي تتخـــذ مـــن الجمهـــور نقطـــة تحلیـــل أساســـیة، حـــول  هـــذه تتمحـــور فكـــرة

دفع البــاحثین اإلعالمیــین بالتســاؤل یــهــو مــا و  یــة اســتخدامها،كیفو  وســائل اإلعــالملالجمهــور  اســتخدام

ل عــن العواقــب الناجمــة عــن هــذا االســتخدام، بــدًال مــن التســاؤ و  عــن میــدان اســتخدام وســائل اإلعــالم،

  .وسائل للجمهورالتقّدمه تلك  الذي

الرســـــائل و  تفتــــرض النظریـــــة بـــــأن للجمهـــــور وســـــائط مـــــن بــــین العدیـــــد مـــــن وســـــائل اإلعـــــالم

، إذا مـا تـم أكثـرتتضح قیمة النظریـة و  .أن ذلك االختیار یلبي میوله أو رغباته الشخصیةو  ،اإلخباریة

 ســینجلیتري،( تلبیـة هــذه الرغبــات ألن ذلـك یســهل علــى اإلعــالم ؛التعـرف علــى احتیاجــات الجمهــور

  .)14، ص1999،میخائیل

  :شباعاتبمدخل االستخدامات واإل عتماداالعالقة مدخل 

، نشـأت مـن Media system Dependencyعلـى النظـام اإلعالمـي  عتمـاداالإن نظریـة  -

ــــة االســــتخدامات واإل نفــــس الجــــذور فكالهمــــا مــــدخالن اجتماعیــــان . شــــباعاتالفكریــــة لنظری

 & Loges( األســاس، ویؤكــدان العالقــة بــین أهــداف الفــرد، ووســائل اإلعــالموظیفیــان ب

Rokeach, 1993, p. 4.(  

بمـدخل  الدراسـة على المستوى الفردي، مـع العدیـد مـن األوجـه فـي عملیـة عتماداالتتشابه عالقة  -

 مـــاذا یفعـــل النـــاس بوســـائل اإلعـــالم؟: فكالهمـــا یركـــز علـــى الســـؤال. شـــباعاتاالســـتخدامات واإل

)Grant & Rokeach, 1991, p. 780( . إن المـدخل األخیـر یفتـرض أن لألفـراد حاجـات

شـــــباع  إلــــىكالحاجـــــة  یریــــدون إشــــباعها مــــن وســــائل اإلعــــالم الصــــداقة، والمراقبــــة، والترفیــــه، وإ

، )Severn & Dozier, 1988, p. 909(مصـدر اجتمـاعي  إلـىالحاجـات الجنسـیة، والحاجـة 
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، یطـور عتمـاداالفحسـب مـدخل . األفراد على وسائل اإلعـالم عتمادكذلك توجد أسباب متعددة ال

علـــى تحقیـــق  أكثـــرعلـــى الوســـیلة التـــي یتوقعـــون منهـــا، أن تســـاعدهم  عتمـــاداالاألفـــراد عالقـــات 

 ).Loges & Rokeach, 1993, p. 603( أهدافهم واحتیاجاتهم

بالتابعــــة  علـــى وســـائل اإلعــــالم، عالقـــة أفـــراد الجمهـــور بهـــذه الوســـائل عتمـــاداالیصـــف مـــدخل  -

فیركــز علــى  شــباعاتأمــا مــدخل االســتخدامات واإل. عادیــةالمتالزمــة فــي حالــة الظــروف غیــر ال

التـي تؤكـد أن اختیـارات الجمهـور یمكـن أن تـتم  "Powerful Audience"فكـرة الجمهـور القـوي

علــى وســائل اإلعــالم علــى قــوة الوســیلة، مــن  عتمــاداالمــن خــالل وســیلة مــا، فیمــا یركــز مــدخل 

 التــي تنـتج عــن هـذه القــوة عتمـاداالعالقـات  إلــىحكمهـا فــي مصـادر المعلومــات، إضـافة خـالل ت

)Loges & Rokeach, 1993, p. 603(. 

 شــــبكات الســـتخدام اآلتیــــةالـــدوافع تتضـــح وتطبیقـــًا علـــى مــــدخل االســـتخدامات واإلشــــباعات 

  .)Loges & Rokeach, 1993, p. 603( :االجتماعيالتواصل 

 .الشخصي االتصالكبدیل عن  -1

 .اإلدراك الذاتي عن الجماعات المختلفة من الناس -2

 .تعلم السلوكیات المناسبة -3

  .خرىالوسائل األ منكبدیل أقل تكلفة  -4

 .المساندة المتبادلة مع اآلخرین -5

 .التعلم الذاتي -6

  .االجتماعیةوالعالقات  األمانو  التسلیة -7
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  االجتماعي التواصل شبكات: ثالثاً 

  :مقدمة

نمــا هــو عالقــة  إن  التواصـل لــیس مجــرد اتصــال بـین طــرفین أحــدهما مــؤثر واآلخـر یتــأثر، وإ

، وهــذا یعنــي أن كــل طــرف فــي العملیــة یفتــرض  بــین فــردین علــى األقــل كــل منهمــا یمثــل ذاتــًا نشــیطًا

نشــاط الطــرف اآلخــر، كمــا یتعــین علــى كــل مــن الطــرفین أن یحلــل األهــداف والمبــررات الخاصــة بــه 

لطرف اآلخـــر، وال یقتصـــر األمـــر علـــى تبـــادل المعـــاني والـــدالالت فقـــط، بـــل یســـعى كـــل والخاصـــة بـــا

 فعملیـةطرف إلى صیاغة معنى عام في سیاق ذلك، وهذا یتطلب فهـم المعلومـات ال قبولهـا فحسـب، 

  .التواصل عبارة عن وحدة من النشاط والمعرفة

ن اإلنسـان أو الحیـوان أو كذلك االتصال فـي اإلشـارة إلـى عملیـة نقـل المعلومـات بـی ویستخدم

سواء، ونظرًا لالختالف الكیفي بین اإلنسان من جانب والكائنات األخـرى مـن جانـب  الجماد على حدٍّ 

یخـّص اإلنسـان، فكـان مصـطلح  بمااألحرى تخصیص اصطالح لیصف هذه العملیة  منآخر، كان 

تقبل یــتم مــن خاللهــا تــأثیر وبهــذا فــإن التواصــل عملیــة تفاعــل عاطفیــة بــین المرســل والمســ ؛"التواصــل"

  )55-53ص ،2010مراد، . (بین الطرفین متبادل

وحاجــــة حیویـــة تقتضــــیها نزعـــة التعــــاون  افطریـــ اســـلوكً  بعًضــــااتصـــال النــــاس ببعضـــهم  یعـــدُّ 

ُأنْ ) O  :ذلــك جلیـــا فــي قولـــه تعــالى ویبـــدووضــرورات العــیش،  ــاُكمْ ِمـــْن َذَكــٍر وَ ْقنَ ـــا النَّــاُس ِإنَّـــا َخَل َ ــا َأیُّه ـــى یَ َث

یـرٌ  ـیمٌ َخِب َ َعلِ ـه ـاُكمْ ِإنَّ اللَّ قَ ـِه َأتْ َد اللَّ ُكمْ ِعنْ مَ فُوا ِإنَّ َأْكرَ ارَ تَعَ ائَِل لِ قَبَ ا وَ وبً اُكمْ ُشعُ ْلنَ َجعَ  ر، وقـد فّسـ]13 :راتالحجـ[N  وَ

ااهللا الخلـق بـین الـذكر واألنثـى  قخلـ: بقولـه یـةالقرطبي هـذه اآل او  أنسـابً ا،وقبائـل وشـعو  أصـهارً وخلـق  بً

 إنهنـا فـ ن، ومـ)342ص ،1964 القرطبـي،. (ها التعارف وجعـل بهـا التواصـل للحكمـة التـي قـدرهامن

زالـة سـوء الفهـم، وهـو أسـلوب یـتم مـن خاللـه ترجمــة  قنـاعیتضـمن التعریـف والتوضـیح واإل تصـالاال وإ
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یـتم  فهـو اجتماعیـا؛ سـلوًكاالتواصـل  یعـدّ وبهـذا  خـرین،والرغبة في التعاون مـع اآل لتعاطفالمشاعر وا

 اللقـــاءویـــتم بشــكل مباشـــر مـــن خـــالل  أنســـاق،مجموعـــة  أوالنـــاس داخـــل نســـق اجتمــاعي معـــین  ینبــ

 أوالمطبوعـة  أوالكلمـة المسـموعة  سـاطةبشكل غیـر مباشـر بو  أووالجماعات،  فرادالشخصي بین األ

 هـو التواصـل إنوبهـذا فـ أخرى،جماعة وجماعة  أووهو یحدث بین شخصین  لكترونیة،اإل أوالمرئیة 

للشـعور  حاجتـهكائن اجتماعي لـه حاجاتـه االجتماعیـة المتمثلـة فـي  نساناإل نعملیة ناتجة باعتبار أ

  .به لسد احتیاجاته الضروریة خرینله وتعبیره عن تقدیره لهم ورغبته في اعتراف اآل خرینبتقدیر اآل

ماعــة جمیـع أشــكال التفاعــل بــین فـرد وفــرد أو فــرد وجماعـة أو بــین جماعــة وج فــإنهنــا  ومـن

أو بــــین مجتمــــع مــــع آخــــر، مــــن خــــالل وســــیلة الــــربط بالشــــبكة العنكبوتیــــة، والتــــي مــــن خاللهــــا یقــــوم 

 اتشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي، التـــي هـــي مـــن تطبیقـــ إحـــدىبفـــتح حســـابات لالشـــتراك ب المســـتخدم

ن، وهـي عملیـة تـتم  ؛)اإلنترنت(الشبكة العنكبوتیة  وذلك بغیة الوصول أو إشـباع حاجـة أو هـدف معـیّ

خــالل رســائل  نمــ عــاتفیهــا نقــل األفكــار وتبــادل الخبــرات والمعــارف بــین األفــراد والجماعــات والمجتم

ال  إنــهعبــر تلــك الشــبكات، لهــذا ف جتمــاعيوهــو جــوهر العالقــات والتفاعــل اال ،تــتم بــین مرســل ومتلــقٍّ 

 هـــاتفلالوســـائل كــالالب تـــوب وا أنــواعالشــبكات دون اســـتخدام نــوع مـــن  تلـــكاســتخدام  فـــرادیمكــن لأل

  . الذكي وغیرها

الثــورة األولـــى  كانـــت إذ, القــرن الخــامس عشـــر المــیالدي فـــياالتصــال  اراتنجحــت مهـــ وقــد

 ،عند اختراع المطبعة، وبدأ معهـا عصـر االتصـال الجمـاهیري ظهرت فقدالثانیة  لثورةلالتصال، أما ا

لــث األول مــن القــرن الثــامن الثالثــة إلــى اســتخدام وســائل االتصــال اإللكترونیــة فــي الث الثــورةأّدت  فیمــا

. وذلــك لشــیوع المــذیاع والتلفــاز ووســائل االتصــال األخــرى اإللكترونــي؛لبلــوغ عصــر االتصــال  شــرع

  ).35ص ،2009الموسى، (
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 وذلـكالشـبكات االجتماعیـة إلـى عـالم االجتمـاع جـون بـارنر  مفهـوم ظهـورقي  الفضل ویعود

لـــت التقلیـــدي شـــكلهافالشـــبكات االجتماعیـــة فـــي  ؛1954 عـــام فـــي نـــوادي المراســـلة العالمیـــة التـــي  تمّث

 ،كانـت تســتخدم فــي ربـط عالقــات بــین األفــراد مـن مختلــف الــدول باسـتخدام الرســائل العادیــة المكتوبــة

وقــــد ســــاهم ظهــــور شــــبكة اإلنترنــــت فــــي انتشــــار ظــــاهرة التواصــــل االجتمــــاعي وتطــــویر الممارســــات 

 ،التواصـل االجتمـاعي شـبكات واالجتماعیـة أ وسـائل اإلعـالم علیهـاوالذي یطلـق  ،المرتبطة بشبكاتها

بــدورها تركــز علــى بنــاء شــبكات اجتماعیــة أو عالقــات اجتماعیــة بــین األفــراد ذوي االهتمامــات  والتــي

بحیـث  ،وتعتمـد شـبكات التواصـل االجتمـاعي أساسـًا علـى التمثیـل ،أو النشاطات المشتركة ،المشتركة

مات مختلفـــة تســـمح للمســـتخدمین تبـــادل األفكـــار یكـــون لكـــل مســـتخدم ملـــف شخصـــي، وهنـــاك أیضـــًا خـــد

  )66ص ،2013الدبیسي والطاهات، . (واالهتمامات والقیم والنشاطات في إطار شبكاتهم االجتماعیة

قامـــت وزارة الـــدفاع  عنـــدما وذلـــك نترنـــت،القـــرن العشـــرین ظهـــر اإل مـــنبدایـــة الســـتینات  ومـــع

مــا قــد ینــتج عــن تــأثیر تلــك الكارثــة علــى األمریكیــة بفــرض وقــوع كارثــة نوویــة، ووضــعت التصــورات ل

نشـــاطات الجـــیش، وخاصـــة مجـــال االتصـــاالت الـــذي یعـــد عصـــب األجهـــزة العســـكریة والمدنیـــة علـــى 

مــن إنشــاء أربانــت  والهــدفالموجــه والمحــرك لكــل األعمــال،  ساســيالســواء، وهــو القاســم المشــترك األ

(Arpanet)، لتـــربط بـــین هـــذه الشـــبكات  علـــىكیـــة وهـــو االســـم الـــذي أطلقتـــه الوالیـــات المتحـــدة األمری

المختلفـــة لـــوزارة الـــدفاع، حتـــى تبقـــى عاملـــة فـــي حالـــة تعرضـــها لهجـــوم مـــدمر، وبعـــدها تطـــورت  شـــبكاتال

الشبكة وتوسعت بإضافة المؤسسات والجامعات التي لها أبحـاث مشـتركة مـع وزارة الـدفاع لهـا، وقـد تـم فـي 

والمؤسســات األخــرى مــن جمیــع أنحــاء العــالم  عــاتوبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة إضــافة الجام 1991عــام 

  ).5، ص2000القاضي وآخرون، . (إلى الشبكة وسمیت باإلنترنت
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 ،أن تغیـرت الشــبكة تمامـًا فـي العـام نفســه إلـى ،بالنصـوص امختصــ 1992اإلنترنـت حتـى عـام  وظـلّ 

 National Center For Supercomputing)جدیـد جبتطـویر برنـام" مـارك أندرسـون"حیـث قـام 

Applications) (NCSA MOSAIC)  )ــــــوطني لتطبیقــــــات الحوســــــبة الفائقــــــة )المركــــــز ال

ها التـــي شـــبكاتأول متصـــفح للشـــبكة یجعـــل مـــن الســـهل الـــدخول إلـــى مختلـــف  وهـــو     

مـــن إطـــار الـــنص إلـــى الصـــوت والفیـــدیو، وقـــد أدى  لشـــبكاتبـــدأت بالتكـــاثر، وســـرعان مـــا انتقلـــت اال

 World)والتـي هـي اختصـار  (WWW)عـة الكثیـرة فـي شـبكة االسـتخدام المبسـط للعـروض المتنو 

Wide Web) حسـین،. (لألفـراد والشـركات والهیئـات واألحـزاب الحكومیـة اإلـى جعـل اإلنترنـت مهمـ 

  ).22-21، ص2003

  التواصل االجتماعي شبكات مفهوم

 فقـــدفـــي الســـنوات األخیـــرة،  اإلنترنـــتالتواصـــل االجتمـــاعي مـــن أهـــم تطبیقـــات  شـــبكات تعـــدّ   

مجتمعـات افتراضـیة تنطــوي علـى أنمـاط مـن التفاعــل والسـلوك، واجتـذبت مالیـین المســتخدمین  خلقـت

  .من مختلف األماكن واألعمار

عــدّ    ُ یســـتخدمها النـــاس لبنـــاء معـــاٍن تشـــكل فـــي عقـــولهم  ،االتصـــال عملیـــة تفاعـــل اجتمـــاعي وی

مـــوز، ویعتبـــر هــــؤالء وهـــم یتبـــادلون هـــذه الصـــور الذهنیـــة عـــن طریـــق الر  ،صـــورًا ذهنیـــة عـــن العـــالم

ومـــا ینـــتج عـــن ذلــك مـــن تفاعـــل وتواصـــل وتغیـــرات  ،االتصــال مشـــاركة فـــي فكـــرة أو اتجــاه أو موقـــف

الفـرد أو  ینقـلهـو العملیـة التـي مـن خاللهـا  فاالتصـالالنسـق التـي تـتم فیـه العملیـة،  فتختلف بـاختال

فـراد أو جماعـات أخـرى سـلوكیات أ فـيبعض الرسائل من أجل التـأثیر ) المرسل، المرسلون(الجماعة 

وتغییـــره حســـب رغبـــة محـــددة إلـــى نقـــل وتبـــادل المعلومـــات بـــین أطـــراف مـــؤثرة , )المتلقـــي، المتلقیـــون(

. تغیـــر فـــي الموقـــف أو الســـلوك أو االتجاهـــات أو القـــیم لیـــهعلـــى نحـــو یقصـــد بـــه ویترتـــب ع متـــأثرةو 

  ).83ص ،2011الدلیمي، (



27 
 

  )54-52ص ،2011دلیمي، ال: (هي ؛بمراحل یمر رفإن لالتصال تأثی وعلیه  

فلكـل معلومـة تنقلهـا وسـائل  ؛وهي منبهات تعمل على شد انتباه الجمهور وتهیئة توقعاتـه: التوقع .1

 .االتصال تتكیف عند استقبالها من منطلق أنها تبدأ بحالة شعوریة وتوقعیة معینة

 .وهي عنصر اإلثارة المتزایدة لشد انتباه الجمهور: االنتباه .2

جباره على الفعل والمشاركةوهي ال: المشاركة .3  .سیطرة على الجمهور وإ

جدیـدة،  وهـي المرحلـة التـي یصـبح لـدى العقـل طاقـة متزایـدة لجمـع معلومـات: المعلومـات تجمیع .4

 بحاجاتــهفالعقــل یجــد صــعوبة فــي اســتیعاب معلومــات جدیــدة مــا لــم تكــن متصــًال اتصــاًال وثیقــًا 

 ).السلعة فسیشتري المتلقي هذه لو نجح عنوان رئیسي إلعالن عن سلعة ما(ورغباته 

یـتم  والالطریق بین المرسل والمسـتقبل عبـر وسـیلة االتصـال  دالمعلومات التي تعب: اآلراء تكوین .5

هكـــذا ال  العقـــلوعنـــدما ینشـــط  ،إدراكهـــا وتمثلهـــا إال إذا كانـــت تشـــبع حاجـــات المســـتقبل ورغباتـــه

 .األفكار وتكوین اآلراءیتوقف عند استقبال المعلومات وجمعها بل یأخذ في استنباط 

الفعـــــل أو  داءعنـــــد تكـــــوین األفكـــــار یبـــــدأ االســـــتعداد أل: ألداء الفعـــــل أو االســـــتجابة االســـــتعداد .6

  . االستجابة وتحقیق األثر المطلوب

الوســـائل التـــي نســـتخدمها  والوســـائط أ"التواصـــل االجتمـــاعي بأنهـــا  شـــبكاتســـافكو  عـــرفوی  

  . (Safko, 2010, p.3)".لنكون اجتماعیین

للمشـترك فیهـا بإنشـاء موقـع  تسـمح التـيمن الشبكات اإللكترونیة  منظومة أنها الشهري یرىو 

ـــدیهم نفـــس  خـــاص بـــه، ومـــن ثـــم ربطـــه مـــن خـــالل نظـــام اجتمـــاعي إلكترونـــي مـــع أعضـــاء آخـــرین ل

  )19ص ،2008الشهري، . (أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانویة ایات،االهتمامات والهو 
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اإلنترنــت وتسـمح لألفــراد  ىخـدمات تعتمــد علـ: ابأنهـ (Body and Ellison, 2007) وعرفهـا

  :أتيبما ی

 .ملف شخصي عام أو شبه عام ضمن إطار محدد بناء .1

 .مع بعضهم بعًضا ینالمشارك دمینالئحة المستخ ظهور .2

 .قائمة االتصال وما قام به اآلخرون داخل النظام نفسه عرض .3

مجموعـة جدیـدة مـن : أنهـا علـىواصـل االجتمـاعي الت شـبكاتل عریفـهت جاءفقد ) مایفیلد( وأما

 )Body and Ellison, 2007: (تیةوسائل اإلعالم على اإلنترنت تشترك بالخصائص اآل

مــن أي مهــتم، وتلغــي الخــط ) التعلیقــات(فهــي تشــجع علــى المســاهمات وردود الفعــل  :المشــاركة .1

  .الفاصل بین وسائل اإلعالم والمتلقین

ـــــارة عـــــن خـــــدمات مفتوحـــــة لـــــردود الفعـــــل معظـــــم شـــــبكات الت :االنفتـــــاح .2 واصـــــل االجتمـــــاعي عب

الوصــول إلــى المحتــوى  مــامونــادرًا مــا یوجــد حــواجز أ تعلیقــات،وال ومــاتوالمشــاركة، وتبــادل المعل

 . ألن حمایته بكلمة مرور أمر غیر موجود نهائیاً  ؛واالستفادة منه

ین، بعكـس وسـائل اإلعـالم تعتمـد شـبكات التواصـل االجتمـاعي علـى المحادثـة باتجـاه :المحادثة .3

 .التقلیدي التي تعتمد مبدأ بث المعلومات ونشرها باتجاه واحد لجمیع المتلقین

تتیح شبكات التواصل االجتماعي إمكانیـة التجمـع بسـرعة والتواصـل بشـكل فعـال ویـربط تلـك  :التجمع .4

 .یرهاوغ التجمعات اهتمامات مشتركة مثل حب التصویر الفوتوغرافي، والقضایا السیاسیة

أن شــبكات التواصــل االجتمــاعي، عبــارة عــن خدمــة مقدمــة عبــر شــبكة اإلنترنــت تتــیح  ونجــد  

 .ها بناء ملفات تعریف شخصیة ضمن نظام معینشبكاتلألفراد ضمن 
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معظم شبكات التواصل االجتماعي اإللكتروني الكبرى تشترك فـي نفـس الخصـائص مثـل  إن  

فــي هــذه  اســتخدامدقاء، ومــا یفضــله المشــترك مــن الملــف الشخصــي، الصــور الشخصــیة، قــوائم األصــ

مكانیة إدراج الصور والموسـیقى، فعلـى سـبیل المثـال  ،شبكاتال من حیث الرسائل العامة والخاصة، وإ

، رغـــم حداثـــة 2003عـــام ) MySpace( وشـــبكة، 2004عـــام ) Facebook(بعـــد ظهـــور شـــبكة ال 

، 2006ملیـــون مشـــارك عـــام ) MySpace) (100(فقـــد بلـــغ عـــدد المشـــاركین فـــي شـــبكة  ئهما؛إنشـــا

  .نفسها للسنة ونملی) Facebook) (110(وبلغ عدد المشاركین في ال 

تظهــر االحصــاءات العالمیــة تزایــد اإلقبــال علــى اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي و 

  .المتخّصص بإحصاءات الشبكات االجتماعیة .جمیع أرجاء العالم

  .المتخّصــص بإحصــاءات الشــبكات االجتماعیــة "كــوم. زسوشــیال بــاكر "واســتنادًا إلــى بیانــات 

عالمیــــًا وذلــــك بعــــد أن ســــجلت قاعــــدة اشــــتراكات  60احتــــل األردن المرتبــــة الســــابعة عربیــــًا والمرتبــــة 

ملیــون اشــتراك، فیمــا تظهــر  2.558 حــوالي 2014/حتــى شــهر كــانون االول الفیســبوك فــي المملكــة 

  .ملیون مستخدم 2.7 اإلنترنت في األردن تجاوز  ارقام رسمیة محلیة إن إجمالي عدد مستخدمي

تتبـــوأ مركـــز الصـــدارة بـــین دول العـــالم بـــأعلى قاعـــدة اشـــتراكات " الوالیـــات المتحـــدة"وال تـــزال  

ملیــون اشــتراك  40.8ملیــون اشــتراك، یلیهــا اندونیســیا بفــارق شاســع وبحــوالي  156للفیســبوك بحــوالي 

  ".كوم. سوشیال باكرز"احصاءات  هعلى ما تظهر 

اكثـــر مـــن  2014/امـــا عـــدد مســـتخدمي الفیســـبوك حـــول العـــالم فقـــد تجـــاوز فـــي كـــانون اول 

ن  1.350 و الذكیـــة أ الهواتـــفملیــون یحصـــلون علــى الخدمـــة عبــر  945ملیــار مســتخدم شـــهریا وإ

  http://www.socialbakers.com/stastistics/facebook .. أجهزة الكمبیوتر اللوحي
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 التواصل االجتماعي شبكات أهمیة

االجتماعیـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت وانتشـــرت وبشـــكل مثیـــر فـــي  شـــبكاتالعدیـــد مـــن ال ظهـــرت

شـتركت جمیعهـا فـي بجـذب مالیـین المسـتخدمین إلیهـا، وا قامـت عنـدماالعقد األول من األلفیـة الثالثـة 

تركیزهــا علــى  شــبكاتیمیــز هــذه ال ومــااإلنترنــت،  شــبكاتبــذلك علــى أكبــر  ىلتطغــ عینــةخصــائص م

همیتهــا، ابتــداًء مــن التعــارف وانتهــاًء بالعالقــات الوثیقــة، وســاعد فــي نجــاح ذلــك عــدة  بنیــة العالقــات وأ

  (Shaaban, 2011): عناصر تقوم بتوفیرها وسائل وشبكات التواصل االجتماعي نذكر منها

  .الدیمغرافي نتماءمشابهین له من حیث المصالح واال سالمستخدم التحدث إلى أنا یستطیع .1

 .المستخدم التحدث مع الكثیر من الناس في وقت واحد یستطیع .2

 .شبكات التواصل االجتماعي حریة التعبیر الذاتي عن االهتمامات واآلراء توفر .3

عي فریــدة مــن نوعهــا أنهــا تمكــن المســتخدمین التواصــل االجتمــا شــبكاتالــذي جعــل  والســبب

براز شبكاتهم االجتماعیة، ویمكن أن یؤدي إلى اتصاالت بـین أفـراد ال یمكـن أن یكـون  من توضیح وإ

 .بینهم أي اتصال لوالها

فیهـا تسـاعد المشـارك  فهـي، "منتـدویاً "، أو "نادویاً "التواصل االجتماعي طابعًا  شبكات وتحمل  

امن، وجماعــــــات متجانســــــة، أو مختلفـــــة المشــــــارب، وصــــــداقات متنوعــــــة، علـــــى نشــــــوء مجموعــــــات تضـــــ

إلـــى جماعـــة یســود فیهـــا تعریـــف  نتمــاءیشـــعر المســـتخدم باال ممــا ا،واســتخدامات لغـــات جدیــدة مـــن خاللهـــ

  .خاص بها للمصطلحات والمفاهیم، وما هو مقبول وغیر مقبول

عــــن طریــــق الوصــــول الوســــائل تــــؤثر فــــي العملیــــات االجتماعیــــة بشــــكل كبیــــر، وذلــــك  وهـــذه  

بالتــأثیر علــى  تقــوم بــل ،لإلنســان والمجتمــع والطبیعــة ورأس المــال باإلضــافة إلــى المعلومــات والمعرفــة
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 ,Serrat). السیاسـات واالسـتراتیجیات والبـرامج والمشـاریع بمـا فـي ذلـك تصـمیمها وتنفیـذها ونتائجهـا

2009).  

ي الـــذهن، فتســـتخدم التواصـــل االجتمـــاعي أصـــبحت تصـــمم ألغـــراض محـــددة فـــ شـــبكات إن  

 اً لمكافحـة الفقـر والــداعمین للحمـالت السیاســیة، ولتنسـیق المواعیــد الغرامیـة وتنظــیم المظـاهرات، مــرور 

  .(Hilberman, 2009). بإیجاد العمل والوظائف للفقراء

التواصـــل االجتمـــاعي التـــي تشـــهد دینامیكیـــة مـــن  شـــبكاتالشـــعوب مـــن خـــدمات  واســـتفادت  

  :منها التطور واالنتشار، فجعلت

لتوحیـــد الــــرؤى والتوجهــــات وحشـــد الــــرأي العــــام خلــــف القضـــایا السیاســــیة الرئیســــیة التــــي  أدوات .1

  .أحدثت تغییرًا جذریًا في مشهدها السیاسي

والتغییـر، حتـى أصـبحت  طیـةفي تأجیج احتجاجات الشـعوب المطالبـة بالدیمقرا فعاالً  ادورً  أّدت  .2

  .للجیل الجدید نبورغبمنزلة مطابع غوت

عالمًا مختلفًا عن اإلعالم التقلیدي من حیث الطرح والتفاعـل وسـرعة نقـل الخبـر وتدعیمـه إ تعدّ  .3

بأول ومن مكان حدوثه بسـرعة هائلـة، والـذي ال  فتقوم بنقل الحدث أوالً  ؛بالصورة الحیة والمعبرة

 ). 89ص ،2010العبود، . (یستطیع اإلعالم التقلیدي مجاراتها

ا علـــى العدیـــد مـــن الفضـــائیات فـــي النقـــل المباشـــر لألحـــداث ذات تـــأثیر عـــالي الفاعلیـــة بتفوقهـــ .4

متضـمنة صـورًا ومقـاطع مرئیـة، التقطهـا  ؤه،محللو اإلعالم واالتصال وخبرا رهوالوقائع، لم یتصو 

بــن . (المشــتركون مــن أبنــاء الجیــل اإللكترونــي الجدیــد فــي ســباق إعالمــي مــع القنــوات الفضــائیة

  ).66ص ،2011محفوظ، 
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  )11، ص2003 حسین،: (أتيهم استعماالت الشبكة فیما یأ خصأن نل ویمكن

  .من قواعد البیانات الضخمة جداً  االستفادة .1

 .وسماع آخر األخبار العالمیة والمحلیة قراءة .2

لــى جمیــع  ؛البریــد اإللكترونــي اســتخدام .3 الــذي یمكــن مــن خاللــه إرســال واســتقبال الرســائل مــن وإ

 .أنحاء العالم بكمیات كبیرة وسرعات هائلة

 .آخر أخبار الفنون واألزیاء واآلداب العالمیة في أسرع وقت وبتكالیف قلیلة عرفةم .4

 .ونشر اإلعالنات المختلفة للوظائف والسلع والمنتجات واإلطالع علیها التسوق .5

 3.035إلـى  2005ملیـون فـي العـام  922فـي العـالم مـن  نتتجاوز عدد مشتركي اإلنتر  وقد

   (internet world stats) العالم سكانمن عدد % 42.3، بنسبة 2014 عام فيملیار 

% 73ون مســتخدم لتشــكل نســبة انتشــاره ملیــ 5.7 عــدد مســتخدمي االنترنــت بلــغ االردنفــي و 

  .2014حتى الربع االخیر من عام السكان  جماليإ من

أن عـــدد " إنترنـــت وورلـــد ســـتاتس"وتشـــیر األرقـــام المنشـــورة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي العـــالمي 

ملیـارات مسـتخدم  3 حـوالي 2014العـام مـن  شـهر ایـاررنت ارتفع لیتجـاوز مـع نهایـة إلنتمستخدمي ا

زدات ملیـار  7.2مـن عـدد سـكان العـالم المقـدر بحـوالي %  42نسبة إنتشار الخدمة إلى أكثر من   وإ

  .نسمة

فتـــرة النصـــف األول مـــن العـــام وبحســـب هـــذه اإلحصـــاءات إســـتقبلت شـــبكة اإلنترنـــت خـــالل 

وذلك لدى المقارنـة بقاعـدة مسـتخدمي % 8، وبزیادة نسبتها ملیون مستخدم جدید 233حوالي  2014

نهـا نسـبة كانـت حی  ملیـار مسـتخدم، حیـث 2.8والتي بلغت قرابة  2013الخدمة المسجلة نهایة العام 

 .من عدد سكان العالم% 39إنتشار الخدمة حوالي 
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  )1(الشكل رقم 
  30/6/2014ي الشرق األوسط حتى تاریخ عدد مستخدمي االنترنت ف

  

ــــى أن  وأشــــارت ــــات إل ــــت الم"البیان ــــا بنســــبة تصــــل قــــارة آســــیا إحتل ــــى عالمی ــــة األول % 46رتب

باســــتحواذها علـــــى أكبــــر عـــــدد مـــــن مســــتخدمي اإلنترنـــــت حــــول العـــــالم وأكبـــــر حصــــة مـــــن إجمـــــالي 

 ."المستخدمین حول العالم

ملیــار نســـمة،  3.99كانها بــأكثر مـــن وبینــت اإلحصــاءات أن هـــذه القــارة التـــي یقــدر عــدد ســـ

ملیـار مسـتخدم للشـبكة العنكبوتیـة،  1.38أكثـر مـن  2014ضمت مع نهایة النصف األول من العـام 

  .%35إذ بلغت نسبة إنتشار إستخدام هذه الخدمة من عدد سكان القارة حوالي 
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حتلت قارة أوروبـا المرتبـة الثانیـة فـي مؤشـر عـدد مسـتخدمي اإلنترنـت بالوصـو   ل مـع نهایـة وإ

%  19.2ملیــون مســتخدم، یشــكلون نســبة تصــل الــى  582.4حــوالي  2014مــن عــام  النصــف األول

بالمقارنـة بتعـداد سـكان هـذه القـارة %  70.5من إجمالي المستخدمین حول العالم بنسبة إنتشار بلغت 

   .ملیون نسمة  826.ملیون نسسمة 826المقدر بحوالي 

ملیــون مســتخدم حیــث  320.3نیــة فــي المرتبــة الثالثــة بحــوالي بینمــا جــاءت قــارة أمریكــا الالتی 

 52  بنسـبة إنتشـار بلغـت%"  10.5بلغت حصتها من جملة مستخدمي اإلنترنت حول العـالم حـوالي 

 .ملیون نسمة 612من عدد سكانها المقدر بحوالي % 

شـــكلوا  ملیـــون مســـتخدم، 310.3واحتلـــت قـــارة أمریكـــا الشـــمالیة المرتبـــة الرابعـــة بعـــدد تجـــاوز 

بالقیــاس %  87مــن عــدد مســتخدمي اإلنترنــت حــول العــالم بنســبة إنتشــار%  10.2نســبة تصــل إلــى 

 .ملیون نسمة 354بعدد سكانها المقدر بحوالي 

ملیــون مســتخدم شــكلوا نســبة  298امــا قــارة أفریقیــا فقــد بلــغ عــدد مســتخدمي اإلنترنــت فیهــا  

مــن إجمــالي %  26.5إنتشــار بلغــت   بةمــن إجمــالي مســتخدمي اإلنترنــت حــول العــالم بنســ%  9.8

 .ملیار 1.1تعداد سكانها المقدر بأكثر من 

منطقــة الشــرق االوســط بلــغ نهایــة   وذكــرت اإلحصــاءات أن عـدد مســتخدمي اإلنترنــت فــي  

من عـدد مسـتخدمي %  3.7ملیون مستخدم شكلوا نسبة  112حوالي  2014من عام  النصف األول

 231.5مــن إجمــالي تعــداد ســكان المنطقــة المقــدر %  48شــار بلغــت اإلنترنــت حــول العــالم بنســبة إنت

  ملیون نسمة

ملیـون مسـتخدم شـكلوا نسـبة تقـل عـن  27قد بلغ عـدد مسـتخدمي اإلنترنـت فـي قـارة اسـترالیا  
 36مـن عـدد سـكانها المقـدر بحـوالي % 73مستخدمي االنترنت حول العالم بنسبة من إجمالي %  1

  .com www.internetworldstats.ملیون نسمة
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 :االجتماعي التواصل شبكات تطور

حیـث " جـون بـارنز"االجتماعیة من قبل  لشبكاتكان أول إطالق مصطلح ل 1954عام  في 

ظهــور بعــض الوســائل  وكــان (Serrat, 2009). كــان باحثــًا فــي العلــوم اإلنســانیة فــي جامعــة لنــدن

یة االجتماعیة من النوع البدائي في السبعینیات من القرن العشرین وحیـث قامـت قـوائم البریـد اإللكترون

التعــاون والتفاعــل االجتمــاعي،  ســهیلبت ،bulletin Board Systems" (BBS)"اإللكترونــي و

. وتطـــویر عالقـــات اإلنســـان الثابتـــة وطویلـــة األمـــد مــــع اآلخـــرین وغالبـــًا مـــا كانـــت بأســـماء مســــتعارة

(Kiehne, 2004, p.3).  

، بــدأت شــبكات التواصــل االجتمــاعي بشــكلها العشــرینمنتصــف التســعینیات مــن القــرن  وفــي  

أول موقــــع  فــــأطلقللبشــــر وحاجــــاتهم للتواصــــل،  جتماعیــــةالحــــدیث بــــالظهور، علــــى أثــــر الطبیعــــة اال

وظهــر لالتصــال والتواصــل  1995عــام  ،(Classmates.com)لشــبكات التواصــل االجتمــاعي وهــو 

صدقاء والمعارف من الروضة حتى الجامعة واالشتراك به مجـاني، حیـث یسـتطیع أي شـخص مع األ

آخــرین، ویســتطیع مــن خاللــه المشــترك التواصــل مــع  ءأن ینشــئ ملفــه الشخصــي ثــم یبحــث عــن زمــال

. الـــذي فقـــد االتصـــال بهـــم، واالنضـــمام إلـــى المجتمعـــات المحلیـــة، والدردشـــة فـــي المنتـــدیات ئهأصـــدقا

(Raphael, 2007).  

 six"الـــذي أخـــذ اســـمه مـــن عبـــارة  ،"SixDegrees.com"أطلـــق الموقـــع المشـــهور  ثـــم  

degrees of separation"  والتــي أخــذت مــن  1997فــي أیــار " ســت درجــات مــن االنفصــال"أي

 Stanley)" لســتانلي ملیغــرام"لعــالم الــنفس األمریكــي فــي جامعــة هارفــارد " تجربــة العــالم الصــغیر"

Milgram .(Hayes, 2000, p.11).  
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الموقــع بتزویــد مســتخدمیه بــأدوات تســاعدهم فــي العثــور علــى المصــادر المطلوبــة علــى  وقــام  

 ,Kiehne). 2000شبكاتهم، إضافة إلى وظائف ثانویة مثل إدارة االتصال، وأغلق مع نهایـة العـام 

2004, p.7)، 1999 النجاح المطلـوب بـین األعـوام العدید من الشبكات التي لم تلقَ  كهنا وكانت-

  .م2001

األمریكــي، وانتشــر بســرعة هائلــة حتــى أصــبح  (MySpace)أنشــئ موقــع  2003عــام  وفــي  

 :الموقــع مــا یــأتي هــذا، وأهــم مــا یقــوم بتقدیمــه 2006أكبــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي العــام 

(Hershey, 2010, p.4).  

  .للمستخدمین بخلق خلفیات أصلیة حالملفات الشخصیة، مما یسم تفصیالت .1

  .تضمین عرض الشرائح ومشغالت الصوت الصورة، إضافة إلى المدونات .2

 . یعتبر بمثابة موقع ویب للموسیقیین .3

مـارك "فـي فبرایـر علـى یـد ) facebook(نشأت شبكة التواصل االجتماعي  2004عام  وفي

 ،ادوافـي جامعـة هارفـارد، والهـدف مـن فكرتـه االجتماعیـة تواصـل الطلبـة مـع بعضـهم إن أر " زكوربیرغ

ثــم شــملت المــوظفین وأعضــاء  بعًضــا،واألخبــار والصــور بــین بعضــهم  نظــروتبــادل اآلراء ووجهــات ال

. هیئــــة التـــــدریس، وقامــــت بتعزیـــــز المشــــاركة السیاســـــیة، حتــــى وصـــــلت إلــــى جمیـــــع فئــــات المجتمـــــع

(Conroy, Feezell, and Guerrero, 2009 p. 7-8).  

أو مشـــــاركتها عبـــــر  دثألي حـــــ لصـــــعوبة العثـــــور علـــــى فیـــــدیوهات الیوتیـــــوبفكـــــرة  جـــــاءت  

، وجـاود كـریم )تـایواني(، وسـتیف تشـین )أمریكـي(تشـاد هیرلـي : ثالثة مـوظفین هـم ساطةاإلنترنت، بو 

واتفـــق الثالثـــة علـــى تطـــویر الفكـــرة، وتأســـس  ،(paypal)فـــي شـــركة  ن، الـــذین كـــانوا یعملـــو )بنغـــالي(

دة الموقـــــع فـــــي مدینـــــة تأســـــس، وكانـــــت وال 2005الرابـــــع عشـــــر مـــــن فبرایـــــر  ي (youtube)موقـــــع 
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(MENLO PARK)  فــي والیــة كالیفورنیــا بالوالیــات المتحــدة األمریكیــة، وكــان اإلصــدار التجریبــي

  .(Jarboe, 2009, p.2). 2005له في أیار من العام 

وبیــز  ،(Jack Dorsey)ظهــر موقــع تــویتر علــى یــد جــاك درزي  2006مــارس عــام  وفــي  

یفــان ویلیـامز  ،(biz stone)سـتون  وهــي عبــارة عـن خدمــة أطلقتهــا شــركة  ،(even Williams)وإ

(obvious)  فــي ســان فرانسیســكو، واســـتقلت بعــدها بشــركة تحمــل اســـم تــویتر(twitter)  فــي إبریـــل

  ).47، ص2009بخوش، ومرزوقي، . (2007من العام 

عنــدما  1947أقــدمهم فهــو الهــاتف المحمــول، ویعــود تــاریخ الهــاتف المحمــول إلــى العــام  أمــا  

 جهــازالتجــارب فــي معملهــا بنوجیرســي، ولكنهــا لــم تكــن صــاحبة أول " لوســت تكنــولجیز"ركة بــدأت شــ

محمــول، وقــد اســتفاد كثیــرٌ مــن النــاس مــن التطــور الكبیــر الــذي حصــل فــي مجــال االتصــال، وبــات 

مــارتن (فعــاًال وقویــًا بعــد إتاحــة ربطــه بشــبكة اإلنترنــت، بــل كــان صــاحب هــذا اإلنجــاز هــو األمریكــي 

أبریـل  3مكالمـة بـه فـي  أوللالتصالت فـي شـیكاغو، حیـث أجـرى  حث في شركة موتوروالالبا) كوبر

  .(Farley, 2005, P.26). 1973من العام 

  االجتماعي واصلالت شبكات أشكال

  .(Mayfield, 2010, p.6) :تیةاألساسیة في الستة اآل لشبكاتحصر أشكال ا یمكن  

حیــث تســمح لألشــخاص ببنــاء  (My space, Facebook): اجتماعیــة كبیــرة مثــل شــبكات .1

  .صفحة إنترنت خاصة بهم، ومن ثم التواصل مع األصدقاء لتشارك المحتویات والتعلیقات

من أفضل األشكال المعروفة فـي شـبكات التواصـل االجتمـاعي، وهـي عبـارة  :(Blogs) مدونات .2

 .عن مجالت عبر اإلنترنت مع مدخالت تظهر حسب حداثتها
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تحریـــر معلومـــة علیهـــا،  أوتســـمح لألشـــخاص بإضـــافة محتـــوى  تشـــبكا :(Wikls) موســـوعات .3

مقالــة  لیــونم 2الموســوعة اإللكترونیـة الحــرة التــي تحتـوي علــى أكثــر مـن ) 4ویكیبیــدیا (وأفضـلها 

 .باللغة اإلنجلیزیة

ملفـات الصــوت والفیـدیو المتاحـة مـن خـالل االشـتراك بالخدمــة  ):المدونـة الصـوتیة( البودكاسـت .4

 .(apple itunes)عن طریق 

ظهرت قبل مصطلح اإلعـالم االجتمـاعي وهـي عنصـر قـوي وفاعـل فـي  :(Frums) المنتدیات .5

مـا تـدور حـول موضـوع  اً مجتمعات اإلنترنـت، وهـي عبـارة عـن مسـاحات للحـوار اإللكترونـي غالبـ

 .او اهتمام محدد

وتلتقــي المــدونات الصــغیرة مــع شــبكات التواصــل  :(MicrobologgIng)الصــغیرة  المــدونات .6

والتحــدیثات الصــغیرة، وتــوزع علــى اإلنترنــت مــن خــالل  المحتــوىجتمــاعي مــن حیــث كمیــات اال

، وتویتر هو القائد القوي لمثل هذا النوع  . الهاتف المحمول أیضًا

 :التواصل االجتماعي شبكاتاالیجابیة والسلبیة ل الخصائص -

  :االجتماعي ومنها التواصل لشبكات یجابیةالخصائص اإل نالعدید م هناك  

التواصل االجتماعي سـهلة االسـتخدام، فهـي تحتـوي علـى التقنیـات المتطـورة وهـي بسـیطة  شبكات .1

 سـتخدموت هلة،الطلب بحیث تكـون المحادثـة سـ ندفي التصمیم واأللوان، وتعرض الممیزات فقط ع

شــعارًا  امنــةأزرارًا واضــحة ورســومًا وأشــكاًال توضــیحیة، وتــوفر صــورًا متز  مــع الوقــت للتحــدیثات، وإ

  . عینًا یثیر انتباه المستخدمم

التواصــل االجتمــاعي للمشــتركین فیهــا التواصــل مــع اآلخــرین والتعبیــر عــن الــذات  شــبكات أتاحــت .2

وأصـبحت حاجـة للمهتمـین فـي  ،من خالل قنوات اتصال جاذبة ال تعتمد على نشر محتوى معین

  .االتصال مع اآلخرین والتعبیر عن الذات
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بطـرق جدیـدة فقـد وفـرت سـبًال جدیـدة لالتصـال، ینضـم مـن خاللهـا  خاللهـا یمكـن تشـكیل المجتمـع من .3

 . یحبون المستخدمون لمجتمعات قراء الكتب واالتصال من خالل تبادل وقراءة الكتب التي

مــن خــالل اســتعراض شــبكته الخاصــة  ســتخدمةفــي الشــبكات الم ةالبیانــات المتاحــ اســتخراج یمكــن .4

ر بعـــض الشـــبكات تطبیقـــات تســـمح للمســـتخدمین ومشـــاركتها مـــع عامـــة النـــاس واألصـــدقاء، وتـــوف

 .بوصف العالقة بینهم وبین األعضاء اآلخرین

ــــة، یســــتطیع مــــن خاللهــــا المســــتخدمون ذ شــــبكات تــــوفر .5  ووالتواصــــل االجتمــــاعي منصــــات مثالی

االهتمــام نفســه بــأن یتعــاونوا بشــكل فعــال وبتكــالیف أقــل، كمــا یمكــن تنظــیم احتجاجــات مــن خــالل 

 . "Care" مثل شبكاتاستخدام 

الشخصــــیة العالمیــــة "التواصــــل االجتمــــاعي نقــــاط دخــــول جدیــــدة علــــى اإلنترنــــت  شــــبكات أتاحــــت .6

وحتـى وقــت قریـب كـان النــاس یتحـدثون مـع بعضــهم مـن خـالل اإلنترنــت باسـتعارة المكــان " للنـاس

االســتعارات القائمــة علــى المكــان  شــبكاتوحولــت هــذه ال) المــدن، العنــاوین، الصــفحات الرئیســیة(

 ...". المدونات، الملف الشخصي، صوري"صیة منها إلى شخ

قوة وخصائص الشبكات االجتماعیة مع المشاركة أو التبـادل العـاطفي، ویظهـر ذلـك بشـكل  ترتبط .7

التـــي تســــمح  ،"Social Awareness streams"واضـــح فـــي تیــــارات الـــوعي االجتمـــاعي 

ـــا س مجبـــرون علـــى مشـــاركة خصائصـــها للمســـتخدم بـــالتفكیر فـــي كیفیـــة المشـــاركة العاطفیـــة، والن

 Naaman). العواطـف فــي فتـرة زمنیــة قصــیرة وبشـكل خفیــف فـي شــبكات التواصــل االجتمـاعي

nd Swaine , 2011). 
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  :التواصل االجتماعي فهي شبكاتلالخصائص السلبیة  أبرز أما

باســتطاعة شــبكات التواصـل االجتمــاعي أن تبیــع معلومــات  :الخصوصــیة وضــعف األمــان انعــدام .1

الشخصـــیة ألي شـــخص، والملكیـــة الفكریـــة مهـــددة فیهـــا، فأعمـــال الكثیـــر مـــن الفنـــانین  المســـتخدم

وطبیعـــة االســـتخدام البســـیط لهـــذه الشـــبكات،  ،(Young, 2010). والكتـــاب ال یعـــرف مصـــیرها

 .وضعف عامل األمن على الخصوصیة، جعل من السهل على مجرمي اإلنترنت اختراقها

قیقیـــة ال یمكـــن أن تعـــرف وتظهـــر إال إذا اجتمـــع الشـــخص الهویـــة الح :الهویـــة الحقیقیـــة انعـــدام .2

 ومعرفــةبــاآلخر، وتبقــى العالقــة بــین األشــخاص عبــارة عــن أســطورة إذا غابــت عنهــا لغــة الجســد، 

السلوك الشخصي مباشرة، لذلك من الصعب الحصول علـى السـلوك الكامـل للمسـتخدم، والسـمات 

 .(Young, 2010). الشخصیة له من خالل التفاعل اإللكتروني

ـــل الشـــرعیة .3 فمـــن خـــالل شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي تمكنـــت بعـــض المنظمـــات غیـــر  :والتماث

، بأشــــكال كثیــــرة كالنصــــب واالحتیـــــال . الرســــمیة مــــن تضــــلیل وخــــداع المســــتخدمین األقـــــل حــــذرًا

(Scansafe, 2008: p.7). 

مــن محتویــات  تقیــیم المصــداقیة فــي بیئــة اإلنترنــت غالبــًا مــا یكــون أكثــر تعقیــداً  :المحتــوى تزییــف .4

. (Kang, 2010, p.5)" تعـدد مصـادر المحتویـات عبـر الشـبكة"وسـائل اإلعـالم العادیـة، بسـبب 

والتدفق المجاني وغیر المنظم للمعلومـات ومـزودي المعلومـات یخلـق الكثیـر مـن األخطـار اللـذین 

 .(Eastin, 2010, p.7). یطلبونها عبر اإلنترنت

ثلــة بــأجهزة اســتخباراتها قــدرة كبیــرة علــى مراقبــة ومواجهــة تملــك الحكومــات مم :والحجــب المراقبــة .5

، ویمكــن أن تتحــ رتطــور وســائل اإلعــالم، ومــن ثــم حجبهــا كمــا حــدث فــي مصــ وســائل  ولمــؤخرًا
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اســـــتخباراتیة قیمـــــة تســـــتخدمها الحكومـــــات لجمـــــع المعلومــــــات  أدواتاإلعـــــالم االجتمـــــاعي إلـــــى 

(Noonan and Papic, 2011). 

  جتماعيالتواصل اال شبكات أنواع

  :التواصل االجتماعي شبكات أنواعأهم  من  

  :(Facebook)بوك  الفیس -

بأنــه موقــع للتواصــل االجتمــاعي یهــدف إلــى تكــوین شــبكات اجتماعیــة مــن األصــدقاء  یعــرف

فــي هــذا الموقــع ) sign up(العمــل أو الدراســة أو االهتمامــات، ویــتم التســجیل  هــةوفقــًا للمیــول أو ج

مــزود  علــىالخـاص بالمشــترك ســواء أكــان  Email Accountإللكترونــي مـن خــالل حســاب البریــد ا

  ).Hotmail، Yahoo، Gmail(خدمة 

یعني الدفتر الورقي حیث یحتوي على معلومات عـن أشـخاص ینتمـون  Fcebook)( واالسم  

الموجــــودین  ةبـــوجــــد طریقـــة شـــهیرة للتعــــرف علـــى الطللمجموعـــة معینـــة، وفــــي الجامعـــات األجنبیـــة ت

عراض هــذا الجــدد باســت ةبــأو الــدفتر الــورقي، فیقــوم الطل Fcebookمختلفــة، وهــي طریقــة الـــبكلیاتهــا ال

 سـمیةالموجـودین معهـم فـي كلیـاتهم بأقسـامها المتعـددة، ومـن هنـا جـاءت ت ةبالدفتر للتعرف على الطل

 Harvardجامعــة هارفــارد  ةبــفــي البدایــة یهــدف إلــى جمــع شــمل طل الموقــع بهــذا االســم حیــث كــان

University المـــدارس إلـــى أن  ةبـــوحــدهم ثـــم توســـع لیجمـــع شــمل طلـــب الجامعـــات األخـــرى، ثــم طل

واجهـة اسـتخدام  افردون غیـرهم، هـذا وتتـو  ةبـد االشتراك فیه مخصصًا لفئة الطلانتشر الموقع، ولم یع

  .الموقع بالكثیر من اللغات ومنها اللغة العربیة
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زوكربیــرغ وهــو طالــب فــي جامعــة  عنــد مــارك" فــیس بــوك"الفكــرة األصــلیة لمصــطلح  وولــدت  

حیــث اســتوحاه مــن " أكادیمیــة فیلــبس اكســتر"هــارفرد األمریكیــة مــن المدرســة الثانویــة التــي درس فیهــا 

  ."WXeter Face Book"الكتاب السنوي الذي یسمى 

هــذه الفكــرة تقضــي بإنشــاء موقــع إنترنــت بســیط یجمــع مــن خاللــه طلبــة هارفــارد فــي  وكانــت  

. أجــل تعزیــز التواصــل بــین الطلبــة، واإلبقــاء علــى الــروابط بیــنهم بعــد التخــرجشــكل شــبكة تعــارف مــن 

  ).2009 :38بخوش، ومرزوقي، (

علــــى  مفــــي جامعــــة هارفــــارد، ثــــم تطــــور وعمــــ 2004فبرایــــر  4أول انطــــالق للموقــــع فــــي  وكــــان  

لـــه الجامعـــات، وأصـــبح مفتوحـــًا للجمیـــع ببریـــد إلكترونـــي فعـــال، ویســـتطیع مســـتخدمو الفـــیس بـــوك مـــن خال

  .الفیدیو ومشاركتهم مع أصدقائهم ةإنشاء ملفاتهم الشخصیة وعرض المعلومات والصور وأشرط

ملیــــار  1.350اكثـــر مـــن  2014/وبلـــغ عـــدد مســـتخدمي الفیســـبوك حـــول العــــالم فـــي كـــانون اول

  .http://www.socialbakers.com/stastistics/facebook دممستخ

ففـي الـوطن العربـي وصـل عـدد مسـتخدمیه  ؛سـطأهم وسیلة فـي الشـرق األو  الفیسبوك ویعتبر

الــف فــي منتصــف عــام  300ملیــون و 81إلــى  ،)2011(شــباط  5ألــف فــي  377ملیــون و 21مــن 

 . (The Arab Social Media Report, 2014). ملیون 2014

  : أتيتتمثل في ما ی ركینالفیس بوك خدمات وتطبیقات للمشت ویوفر

للصـور الخاصـة  بـومللمشترك إمكانیة إعـداد أل اصیةالخوتتیح هذه  :Photosالصور  خاصیة .1

  .به، ویستعرض من خاللها صور أصدقائه المضافین إلیه

تحمیــل الفیــدیوهات الخاصـة بــه ومشــاركتها  یـةوتــوفر للمشــترك إمكان :Videoالفیــدیو  خاصـیة .2

رسـاله كرسـالة مر  ئیـة علـى هـذا الموقـع، باإلضـافة إلـى إمكانیـة تسـجیل لقطـات الفیـدیو مباشـرة وإ

 ).صوت وصورة(
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 .وتمكن المشتركین من إعداد مجموعات نقاش في موضوع ما :Groupsالحلقات  خاصیة .3

 وتتــیح للمشــتركین إمكانیــة اإلعــالن عــن حــدث مــا جــارٍ  :Eventsاألحــداث الهامــة  خاصــیة .4

خبار األصدقاء واألعضاء به حدوثه  .وإ

أي منـــتج یــــود  وتمكـــن المشـــترك مـــن اإلعـــالن عـــن :Market placeاإلعـــالن  خاصـــیة .5

 .اإلعالن عنه، أو البحث عن أي منتج یرغب في شرائه

 نوالنكـــز عملیـــة تنبیـــه لألصـــدقاء علــــى الفـــیس بـــوك لجـــذب انتبـــاههم وكــــأ :"Poke" النكـــز .6

 .(Schulz, 2005)". مرحبا"المستخدم یقول 

بقـــــاء المســــتخدم علـــــى  لــــىللحفـــــاظ ع شــــعاراتتســـــتخدم اإل :"Notifications" اإلشــــعارات .7

 .خر التحدیثات التي قام بالتعلیق علیها سابقاً اتصال بآ

بتقــدیم إضـافات هامــة فـي كیفیــة التفاعـل بــین األعضـاء وذلــك عـن طریــق " الفــیس بـوك" وقـام

 :أتيمن قبل التطبیقات وهي ما ی قدمةالمعلومات الم

  .المصالح المشتركة تبادل .1

جـ مساحة مشـتركة للحـدیث حـول موضـوع معـین، ونشـر المعلومـات عنـه، توفیر .2 مناقشـات  راءوإ

  .عامة وثیقة الصلة به

 .الكل على الرسائل المنشورة من قبل األعضاء اّطالعإمكانیة  .3

 . استخدام الروابط في تبادل وجهات النظر والنقاش .4

 ینللعدیـد مـن المشـترك اً أصـبح مقصـد فقـد ؛من ربط التكنولوجیا بالسیاسـة" الفیس بوك" ومكن  

عــن آرائهــم السیاســیة التــي ال یســتطیعون الجهــر بهــا، وأصــبح أداة الــذین وجــدوا فیــه متنفســًا للتعبیــر 

تعـــاني  تـــيللعمـــل السیاســـي، ووســـیلة لحشـــد الجمـــاهیر، والتحركـــات المعارضـــة خاصـــة فـــي البلـــدان ال
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ضیق هامش الحریة، وتعثر الحیاة الدیمقراطیة، وبات له دور هام فـي العدیـد مـن حركـات المعارضـة 

  .حدث في تونس ومصر كما) 2011(والعصیان في العام 

  :(Youtube)الیوتیوب  شبكة

إلرفاق أفالم الفیدیو على شبكة اإلنترنت عنـدما كـان ثالثـة أصـدقاء  وقعفكرة تأسیس م بدأت  

فــــي حفلــــة، والتقطــــوا مقــــاطع فیــــدیو أرادوا أن ینشــــروها بــــین زمالئهــــم، ولــــم یســــتطیعوا إرســــالها عبــــر 

  . (youtube)ومن هنا جاءت فكرة تأسیس ألنه لم یكن یقبل الملفات الكبیرة  ؛اإلیمیل

جـاءت إلتاحـة خدمــة تبـادل ملفـات الفیـدیو التــي تسـمح للمسـتخدمین بتحمیـل الملفــات  وفكرتـه  

للتسلیة أم شخصیة، ویسـتطیع أي شـخص أن ینشـر  مإعالمیة أ كانتعلى اإلنترنت، سواء أ افرةالمتو 

تـي یتیحهـا الموقـع فإنـه یسـمح للمسـتخدم ما یرید في نطاق ما هو مسموح، إضافة إلى خدمة النشر ال

بإعادة نشـر مـا نشـره األصـدقاء، والبحـث عـن المحتـوى حسـب الكلمـة أو الفئـة ویـرتبط الیوتیـوب بعـدة 

  . تطبیقات للتدوین شبكات

فــي شـــهر  لألســف، لقــد مضــى مایقــارب الســـنة منــذ آخــر إحصــائیة رســـمیة مــن الیوتیــوبو 

تجاوز الملیـار مسـتخدم لـذلك مـن الضـروري القـول أن  عدد مستخدمیه أن اشارت حیث، 2013/اذار

  .(Youtube Statistics, 2013). تهذا الموقع من أهم وأقوى الشبكا

  :(Twitter) یترتو  شبكة

" تویـــت" ىفكـــرة تـــویتر علـــى الســـماح للمســـتخدمین بإرســـال وقـــراءة رســـائل قصـــیرة تســـم تقـــوم  

  .حرفًا كحد أقصى 140تتكون من 

 ،(stone)وســتون  ،(Dorsey)علـى یــد درزي  2006رنیــا فـي العــام فــي والیـة كالیفو  وأسـس  

ویتیح الموقع لمستخدمیه إرسال رسـائل عبـر الهـاتف النقـال، ورسـائل فوریـة أو  (Williams)ویلیامز 
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؟ ویتـیح كـذلك تبـادل "مـاذا تفعـل"الرسـائل ردًا علـى سـؤال مباشـر هـو  هرسائل علـى الموقـع، وتـأتي هـذ

  . ة ویسر بین مجموعة كبیرة من األصدقاءحاالتهم المزاجیة بسهول

تویتر الرابع في االسـتخدام مـن بـین شـبكات التواصـل االجتمـاعي، ویـوفر التعامـل بعـدة  ویعد  

لغــات منهـــا اإلنجلیزیـــة والیابانیـــة لكثــرة عـــدد المســـتخدمین والمطـــورین الیابــانیین، ویتمیـــز بعـــدم وجـــود 

  ).35ص ،2010مجاهد، . (خدمة اإلعالنات على الموقع باللغة اإلنجلیزیة

 تشــرین اولملیــون مســتخدم فــي نهایــة شــهر  284عــدد مســتخدمي تــویتر فــي العــالم  وتجــاوز  

فـي عـام  مسـتخدم ملیـون 13وفـي الـوطن العربـي وحـده بلـغ عـدد مسـتخدمي تـویتر.  2014 مـن العـام

2014 .(The Arab Social Media Report, 2014).  

حیــاة الیومیــة للشــعوب، وأصــبح هنــاك اهتمــام كبیــر بآثــاره الموقــع بشــكل متزایــد فــي ال وتغلغــل  

واســـتطاع بانتشــــاره الواســـع وخدماتــــه الســــهلة . االجتماعیـــة واالقتصــــادیة والسیاســـیة فــــي حیـــاة النــــاس

والســــریعة أن یضــــعف نظریـــــة مقــــص الرقیـــــب، ویخــــرج مــــن حالـــــة التضــــییق التـــــي فرضــــتها بعـــــض 

 .الحكومات على شبكة اإلنترنت

  )49–48ص ،2009 بخوش ومرزوقي،: (تیةاألغراض اآل حدمًا ألتویتر عمو  ویستخدم

كونــه انطلــق لتحقیــق هــذه الغایــة، ونســبة كبیــرة ممــا ینشــر عبــره  :عــن الحیــاة الخاصــة الحــدیث .1

  .للمستخدمین میاتعبارة عن یو 

 .سریة باستخدامه إلرسال الرسائل بین األعضاء تحت أنظار الجمیع ودون :مع اآلخرین التواصل .2

وهــذه الخدمــة غیــر متاحــة إال لــبعض الــدول، حیــث یلجــأ  :مجانیــة SMSائل قصــیرة رســ إرســال .3

كثیر من المستخدمین إلرسال الرسائل إلى أصدقائهم مجانـًا بتشـغیل خدمـة اإلخطـار اآللـي عبـر 

الرســائل القصــیرة، وبمجــرد وصــول الرســالة إلــى الموقــع یحولهــا إلــى الهــاتف المحمــول للشــخص 

 .المعني بالرسالة مجاناً 
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بتغطیــة الملتقیــات والمعــارض عــن  بعضــهمیقــوم  :واألحــداث المختلفــة تقیــاتالمباشــرة للمل المتابعــة .4

 .التفاصیل طریق التدوین المصغر خاصة األخبار والمعلومات التي ال تحتاج إلى الكثیر من

فــي حالــة اســتخدام (یســتخدم كإضــافة علــى المــدونات الشخصــیة  :كملحــق للمــدونات اســتخدامه .5

 .(Scoops)لكتابة مواضیع سریعة وأخبار عاجلة وحصریة  (Widgets)ضافة تطبیقات م

كـأن یضـع المسـتخدمون عنوانـًا لمـا یتحـدث عنـه الـرابط، ویـتم تقلـیص  :لنشر الـروابط استخدامه .6

 ).حرفاً  140(لحجم التحدیث  عطوله لیتس

علـــى یســـتخدم هنـــا كـــأداة لطـــرح األســـئلة والحصـــول  :شـــبكة األصـــدقاء ومناقشـــتهم اســـتجواب .7

 .اإلجابات والمناقشات بطریقة آنیة

 :الذكیة الهواتف

العقــود الثالثــة الماضــیة حیــث مــرت بمراحــل  خــاللتطــورت الهواتــف المحمولــة تطــورا كبیــرا 

تطــور عدیــدة أضــافت كــل مرحلــة إلــى ســابقتها الكثیــر، حتــى ظهــرت بالشــكل الــذي نــراه حالیــا، حیــث 

ــــدأت شــــركة  واتــــف المحمولــــة أوائــــل الثمانینــــات مــــن القــــرن بصــــناعة اله Motorola)" (موتــــوروال"ب

فــي النصــف الثــاني مــن الثمانینــات، ومــع التطــور فــي ) Nokia" (نوكیــا"العشــرین، ثــم جــاءت شــركة 

صــناعة الهواتــف المحمولـــة، وتصــغیر حجمهـــا، وقلــة وزنهـــا، وانخفــاض أســـعارها وأســعار المكالمـــات 

فـــي تـــاریخ األجهـــزة التكنولوجیـــة كلهــــا،  الهاتفیـــة، انتشـــرت الهواتـــف المحمولـــة بصـــورة غیـــر مســـبوقة

وأصبحت األداة التكنولوجیة الوحیدة التي ال تكاد تفارق مستخدمیها فـي لیـل أو نهـار، ومـن ثـم سـعت 

العدیـــد مـــن الشـــركات إلـــى دمـــج المزیـــد والعدیـــد مـــن التقنیـــات والخـــدمات فیهـــا، كاالتصـــال بـــاآلخرین 

المـــزودة بكـــامیرات دقیقـــة، إرســـال الرســـائل ) dct4(ورؤیـــتهم عـــن طریـــق الجیـــل الجدیـــد مـــن األجهـــزة 

القصیرة ألي مكان في العالم، التسلیة باأللعاب وألعاب الجافا الحدیثـة، االسـتماع إلـى ملفـات صـوتیة 
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وكذلك االستماع إلـى الرادیـو ومسـجل الصـوتیات وغیرهـا مـن  (ogg.wav. mp3) بامتدادات مختلفة

 media.kenanaonline.com. االنترنت األلعاب المشتركة بین األجهزة وعبر خطوط

  :التواصل االجتماعي شبكاتاستخدام  میادین

  :المیدان اإلعالمي -1

حیـــث یـــتم تبـــادل االختبـــار , شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي تعـــرف بـــاإلعالم الجدیـــد أصـــبحت

ــــة أن یقــــوم بعــــض  ــــك إمكانی ــــدًا عــــن اإلعــــالم التقلیــــدي مثــــل الصــــحافة والتلفزیــــون، وأصــــبح هنال بعی

ونقلهـا  ه،الـذي یریدونـ الوقـت فـياإلخباریة والحصول على األخبـار  شبكاتشخاص باإلبحار في الاأل

  .إلى اآلخرین من خالل هذه الشبكات

وكــذلك أصــبح تبــادل المعلومــات ســهًال مــن خــالل إرســال الرســائل إلــى البریــد اإللكترونــي أو 

وســـائل االتصـــال واإلعـــالم ، وأصـــبحت هـــذه الوســـائل مكملـــه ل)Twitter(نشـــر األخبـــار علـــى موقـــع 

التقلیدیــة، وأصــبح اإلنســان العــادي هــو صــانع الخبــر وواضــع السیاســة وصــاحب القــرار إلــى حــد بعیــد 

وأصــبحت الســلطات واألجهـــزة الرســمیة تأخـــذ هــذه اآلراء باالعتبــار، وأصـــبحت الشــبكات االجتمـــاعي 

للتقیـــد الصـــریح دون تشـــكل رقابـــة ناعمـــة علـــى الســـلطات، دون االصـــطدام العنیـــف، وتتـــیح الفرصـــة 

  )18، ص2008صادق، ( .التعرض لألذى كما یحدث أحیانًا بوسائل اإلعالم العادیة

  :المیدان االجتماعي -2

شـــبكات التواصـــل االجتمــاعي اإللكترونیـــة للمســـتخدمین االتصــال باألصـــدقاء والـــزمالء  تتــیح  

هارفــارد أنشــئت أصــًال التــي انطلقــت مــن جامعــة ) Facebook(ـشــبكة الــ إنبالعمــل والدراســة، حیــث 

  .للغایة االجتماعیة
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شــبكات التواصــل االجتمــاعي اإللكترونیــة تعــزز الصــداقة، فمنــذ بدایــة االنضــمام للشــبكة  إن  

تـــتم موافقـــة الطـــرف علـــى انضـــمام األطـــراف األخـــرى لصـــداقته، وتســـتخدم الشـــبكة لتبـــادل الصـــور، 

االجتماعیـــة، والتعبیـــر عـــن اآلراء،  والموســـیقى وأفـــالم الفیـــدیو، ودعـــوة اآلخـــرین لحضـــور المناســـبات

  )91، ص2009خوش، ( .فرادوالتعامل بهذه الثقافات إنما یكمل العالقات الواقعیة بین األ

  :المیدان السیاسي -3

علـــى ســـبیل المثـــال، یشـــجع اســـتخدامه فـــي المجـــال السیاســـي، بشـــكل ) Facebook(ـموقــع الـــ إن

دأ حـول االنتمـاء والتوجیـه السیاسـي للمسـتخدم ملـف التعریـف الشخصـي یتضـمن مبـ إنغیر مباشر، حیث 

ــــةوقــــد بــــرزت  ، حیــــث اســــتخدمها المرشــــحین )2008(هــــذه الشــــبكات خــــالل االنتخابــــات األمریكیــــة  أهمی

والنــاخبین حیــث اســتخدمها المرشــحون للتواصــل مــع النــاخبین وجمــع التبرعــات والتنظــیم الفعالیــات وبــنفس 

بــــالحوار السیاســــي  راكة عالقـــات مــــع المرشــــحین واالشــــتالوقـــت اســــتخدام النــــاخبون هــــذه الشــــبكات إلقامــــ

ومتابعــة األحـــداث السیاســـیة وقـــد تبـــین مـــن االســـتطالعات التـــي تمـــت بـــذلك الوقـــت أن األشـــخاص الـــذین 

  .یشاركوا بهذه الوسیلة، یحضروا إلى التجمعات السیاسیة أكثر من الذین ال یشاركوا

 نیــــدة مــــع اآلخــــرین ومـــن أجــــل التجهــــذه الوســــائل لتبـــادل وجهــــات النظــــر السیاســـی وتســـتخدم

بـــن محفـــوظ، ( .والحشـــد واالســـتقطاب السیاســـي، باإلضـــافة إلـــى زیـــادة الـــوعي السیاســـي لـــدى األفـــراد

  )34، ص2011

  المیدان التجاري -4

شـبكات التواصـل االجتمـاعي علـى التفاعـل بـین المؤسسـات التسـویقیة والمسـتهلكین،  ساعدت

دیها األفــراد حــول المنتجــات مفیــدة للشــركات التــي تریــد أن وأصــبحت التعلیقــات والمالحظــات التــي یبــ

الكمــي الرقمـي مــن خــالل تتبـع عــدد الزائــرین  التحلیــلتطـور نفســها، وأصـبحت المؤسســات قــادرة علـى 

  .ومدة المشاهدة إلعالناتها التجاریة
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الشـــــبكات االجتماعیـــــة،  لبإمكـــــان المســـــتهلك الحصـــــول علـــــى العــــروض مـــــن خـــــال وأصــــبح

  .وصفات التي یریدها من خالل محركات البحث وبوقت قصیروالحصول على الم

أصـــبحت هـــذه الشـــبكات أدوات تســـویقیة مربحـــة جـــدًا مـــع تزایـــد عـــدد المســـتخدمین، وأدركـــت  كمـــا  

  )22، ص2013یسي، بالد. (الشركات فائدة الفضاء اإللكتروني كمحفز للعالقات واالتصاالت

  :المیدان التعلیمي -5

التفكیـر والتعلـیم والتفاعـل االجتمـاعي وهـي تحمـل  فيتماعیة یؤثر استخدام الشبكات االج إن  

تربویة عالیة ومزایا متعددة یمكن تمویلها إلى بیئة آمنة للطلبة لمواصـلة النقـاش خـارج الصـفوف  یمةق

  .الدراسیة في جو مفعم بالحیویة

بینـــت  ، فقـــد2012فـــي رســـالة الـــدكتوراه المقدمـــة للجامعـــة األردنیـــة ) صـــعیلیلك أبـــو( وحســـب  

بخصــــوص اســــتخدام شــــبكة ) Charlton, Devlin XDrummond,2009(دراســــة أجراهــــا 

)Facebook ( لتحسین التواصـل بـین مجموعـات مـن الطلبـة المشـاركین فـي تطـویر البرمجیـات، فـإن

تطبیقــات اســتخدام هــذه  إن إذ، ةبــوســائل التعــاون بــین الطل أهــمأصــبحت مــن ) Facebook(شــبكة 

  .االجتماعي، وتحدد مالمح الهویة االجتماعیة للفرد األداة تعزز رأس المال

فــي مجــال التعلــیم، وهــذا یســتوجب  المســتقبل فــيســیلعب دورًا هامــًا ) Facebook(ال  ولعــل  

وجـاء . دمج التكنولوجیا الجدیدة مع بیئة التعلیم الرسـمیة، لالسـتفادة مـن شـبكات التواصـل االجتمـاعي

قـد أورد عـدة مالحظـات حـول ) Munoz X Towner, 2009(في نفس الرسالة المذكورة أعـاله أن 

لاستخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونیة    :بما یأتي تتمّث

  .تلك الشبكات تستقطب عددًا هائًال من طلبة الجامعة إن .1

 .لهذه الشبكات جمهورًا كبیرًا من المعلمین إن .2
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یمكـن اسـتخدام عـدد مـن هــذه خصـائص هـذه الشـبكات تجعلهـا مالئمـة لألنشـطة التعلیمیـة، و  إن .3

الخصــائص فــي هــذا المجــال مثــل لوحــة اإلعالنــات، الرســائل الفوریــة، البریــد اإللكترونــي، تنزیــل 

 .الصور وأفالم الفیدیو

یجاد مجتمع تعلیم نشیط ةبإمكانیة لربط الطل هنالك   .مع بعضهم وإ

  : الدراسات السابقة

  الدراسات العربیة –أ 

 شـبكاتالسـتخدام الشـباب المصـرى ل االجتماعیـةر النفسـیة و حول اآلثا )2009(دراسة خضر  -1

  .دراسة على مستخدمي الفیس بوك: االجتماعیةالشبكات 

التعــرف علــى دوافــع اســتخدام الشــباب المصــرى لموقــع الفــیس بــوك، والكشــف عــن  إلــىتســعى 

هــا عنــد وأولویــة تفضــیلهم ل صــداقات التــى یكونهــا الشــباب المصــري،وال االجتماعیــةطبیعــة العالقــات 

 االجتماعیــةالتعامــل مــع أصــحابها، والتعــرف علــى طریقــة تعبیــر عینــة الدراســة عــن حــالتهم النفســیة و 

  :هم نتائجهاوكان من أ .من خالل استخدامهم موقع الفیس بوك

ــــةأن أبــــرز مصــــادر معرفــــة  - ــــة بموقــــع الفــــیس بــــوك هــــم  طلب جامعــــة القــــاهرة والجامعــــة البریطانی

 %.36األصدقاء والمعارف بنسبة 

 .الجامعة لموقع الفیس بوك طلبةعلى رأس قائمة دوافع استخدام  أن دافع التسلیة والترفیه یأتي -

الجامعـات أنفسـهم لآلخـرین علـى موقـع الفـیس  طلبـةال توجد عالقة بـین الطریقـة التـى یقـدم بهـا   -

 .بوك والجامعة التى یدرسون بها

أس قائمـة األنشـطة التـى یمارسـها علـى ر  ومات الصور الخاصة باألصدقاء تأتيوأن مشاهدة ألب  -

 %.76.5المبحوثون على موقع الفیس بوك بنسبة 
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نــــاث( جامعــــة القــــاهرة والجامعــــة البریطانیــــة طلبــــةاتفقــــت مجموعــــة  - علــــى أن التفاعــــل ) ذكــــور وإ

تنمیــــة المهــــارات الشخصــــیة  إلــــى األشــــخاص عبــــر موقــــع الفــــیس بــــوك یــــؤدي االجتمــــاعى بــــین

ا الفـــیس بـــوك التواصـــل مـــع األصـــدقاء یـــاآلخـــرین، مـــن أهـــم مز والخبـــرات الحیاتیـــة والتعامـــل مـــع ا

بـــد اء ومواكبـــة مـــا یجـــرى والتعـــرف علـــى مـــزاج األصـــدقاء ویجـــدد العالقـــات بأصـــدقاء الماضـــى وإ

 ).2009نرمین، ( الحرّ  الرأي

دور اإلعالم البدیل في تفعیل المشاركة السیاسـیة لـدى "، وعنوانها )2009(عبد القوي  دراسة -2

  ."الشباب

ـــــة هـــــدفت هـــــ ـــــى التعـــــرف علـــــى دوافـــــع اســـــتخدام الشـــــباب للشـــــبكات االجتماعی ذه الدراســـــة إل

فتراضــیة، ودور هــذه الشــبكات فــي تنمیــة الــوعي السیاســي لــدى الشــباب، وتشــكیل اتجاهــاتهم نحــو اال

) 380(المشـــاركة السیاســــیة، باســــتخدام منهجــــي المســــح والمقــــارن، علــــى عینــــة مــــن الشــــباب قوامهــــا 

  .Face bookـع الـمفردة، وعلى موق

وأوضـــحت الدراســـة أن نســـبة الـــذین یســـتخدمون شـــبكة الفیســـبوك ألغـــراض سیاســـیة بلغـــت  

  .، ولم تكن هناك أي فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث%)50ر7(

وأظهــرت أن تعددیــة اآلراء ومناقشــة القضــایا السیاســیة كانــت بدرجــة كبیــرة مــن الحریــة علــى 

بــداء الـرأي فـي القضـایا المثــارة، سـاعد فـي جـذـصـة للتعلیـ، وأن إتاحـة الفر Facebookـالـ انتبــاه  بق وإ

 .دون تمییز بین الذكور واإلناث) الفیس بوك(الشباب، نحو المضامین السیاسیة المثارة على 

  ."االجتماعیةتواصل الشباب الجامعي من خالل الشبكات "وعنوانها ) 2011(دراسة حافظ  -3

التعـــرف علــى الـــدوافع الحقیقیــة للتواصـــل بــین الشـــباب الجــامعي مـــن  إلــىهــدفت هــذه الدراســـة 

  .االجتماعیةخالل الشبكات 
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یعـــد ظــــاهرة  االجتماعیــــةوأكـــدت الدراســـة أن تواصــــل الشـــباب الجــــامعي مـــن خــــالل الشـــبكات 

  .منها ضرورة أحدثتها التكنولوجیا الحدیثة أكثراجتماعیة 

 إلـــى، أدى االجتماعیـــةم المفـــرط للشـــبكات وأظهـــرت أن إدمـــان الفئـــة الشـــبابیة علـــى االســـتخدا

 االتصــالجتماعیــة فـي البیئـة المجتمعیــة الواقعیـة، وتراجـع المهـارات المطلوبــة إلقامـة عالقـات فقـدان ا

ــا، االجتماعیــةالشخصــي المــواجهي فــي مقابــل التواصــل عبــر الشــبكات  جنــوح الشــباب  إلــىیــؤدي  ممّ

  .)2011عبده، ( االجتماعيغتراب نحو اال

شـبكات  –راك السیاسـي العربـي دور اإلعالم في تنشـیط الَحـ"وعنوانها ) 2011(ورشید دراسة خ -4

  ."نموذجاً  االجتماعيالتواصل 

إلمكانـــات  فیـــة توظیـــف الحـــراك السیاســـي العربـــيالتعـــرف علـــى كی إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة  

دامة زخمها وتعبئة شبابها االجتماعيالتواصل  شبكات   .في تأجیج الثورات العربیة وإ

أصــــبحت محطـــــات حشــــد للمشـــــاركة فــــي الحـــــراك  شـــــبكاتأن هــــذه ال إلـــــىوخلصــــت الدراســــة 

لــت العمــل السیاســي الســري  نشــاط علنــي، وقامــت بــدور  إلــىالسیاســي، وكســرت حــاجز الخــوف وحوّ

دیولوجیة للثورات، وحققت حضورها في نشر أفكار الثورات وتبنـي مطالـب الثـوار والتـرویج یالتعبئة األ

  .لهذه المطالب

أدت دورًا كبیــرًا فــي التنســیق بــین الثــوار وتــم توظیفهــا فــي  شــبكاتضــحت الدراســة أن هــذه الوأو 

ــــین المجموعــــات السیاســــیة وتنظــــیم االعتصــــامات، وســــاهمت فــــي تغییــــر الصــــورة  مســــألة التشــــبیك ب

شـباب فاعـل یتـوق للحریـة  إلـىإذ حولته من شباب كان یوصف بالسـطحیة،  ؛النمطیة للشباب العربي

  .)2011خورشید، ( لتغییروالكرامة وا
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اعتمــاد الجمهــور المصــري علــى وســائل اإلعــالم التقلیدیــة " وعنوانهــا) 2011(رضــوان  دراســة -5

  ".2011یر این 25والحدیثة كمصدر للمعلومات أثناء ثورة 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى كثافــة اســتخدام الجمهــور لوســائل اإلعــالم التقلیدیــة  

، والعوامــل المــؤثرة فــي اعتمـاد الجمهــور علــى هــذه الوســائل، 2011یر اینـ 25ثــورة والحدیثـة، أثنــاء أحــداث 

باسـتخدام مـنهج المسـح  ومدى تحقق التأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة باالعتماد علـى هـذه الوسـائل،

  .اإلخباریة االلكترونیة شبكاتمفردة من مستخدمي ال) 300(على عینة قوامها 

كــالجزیرة والعربیــة جــاءت فــي مقدمــة الوســائل التــي  ؛ن القنــوات اإلخباریــةوأظهــرت الدراســة أ 

وم الســابع، ثــم القنــوات الیــتعــرض لهــا أفــراد العینــة أثنــاء الثــورة، تلتهــا الصــحف الخاصــة كالمصــري و 

االلكترونیــة اإلخباریــة،  شــبكاتوالحــرة، تلتهــا ال ،اإلخباریــة الناطقــة بالعربیــة مثــل بــي بــي ســي العربیــة

  .الصحف القومیة المصریة في المرتبة األخیرة جاءتفي حین 

وأكــدت الدراســـة أن العدیــد مـــن التــأثیرات المعرفیـــة والوجدانیـــة والســلوكیة، قـــد تحققــت نتیجـــة اعتمـــاد  

  .الجمهور على وسائل اإلعالم أثناء الثورة

 االحتجاجـات علـى شـبكة شبكاتمعالجة الصحافة المصریة و " وعنوانها )2012(دراسة عجیزة  -6

  ."اإلنترنت ألزمة االحتجاجات الشعبیة في مصر

االحتجاجـات، لظـاهرة  شـبكاتالتعرف على كیفیة معالجة الصـحف و  إلىهدفت هذه الدراسة 

االحتجاجـات الشــعبیة فـي مصــر، باســتخدام مـنهج المســح التحلیلـي، مــن خــالل تحلیـل مضــمون عــدد 

  .نترنتاالحتجاجات على شبكة اال شبكاتالصحف المصریة، و  شبكاتمن 

االحتجاجــات  شـبكاتعــدم وجـود فــروق دالـة إحصــائیًا بـین الصــحف و  إلـىوخلصـت الدراســة 

، وأن قضــایااالحتجاجــات، وعــدم وجــود فــروق فــي طبیعــة معالجــة هــذه ال قضــایافــي أســلوب عــرض 
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تــاله قــانون الطـوارىء، ثــم تزویــر االنتخابــات  ،االحتجاجـات السیاســیة قضــایار إطـالق الحریــات تصــدّ 

، قضــایالدســتور، وأن الخبــر الصــحفي جــاء فــي مقدمــة الفنــون الصــحفیة التــي عالجــت هــذه الوتغییــر ا

  .ثم التحقیق الصحفي ،فالحدیث ،تاله العمود الصحفي

دور شــــبكات التواصـــــل "بعنـــــوان  )م2013(دراســــة عبــــد الكــــریم الدبیســـــي، وزهیــــر الطاهــــات    -7

  "یةاالجتماعي في تشكیل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردن

هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة معـــدالت اســـتخدام طلبـــة الجامعـــات األردنیـــة لشـــبكات التواصـــل 

االجتمــاعي الرقمیـــة، والكشـــف عـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي تشـــكیل اتجاهـــات الـــرأي العـــام لـــدى الطلبـــة، 

ومســتوى منافســة شــبكات التواصــل االجتمــاعي لوســائل اإلعــالم التقلیدیــة باعتمادهــا مصــادر لألخبــار 

  .معلوماتوال

وقد استخدم الباحثان المـنهج الوصـفي عـن طریـق تصـمیم اسـتبانة لمسـح آراء الطلبـة، وجمـع 

  .الحقائق والمعلومات، ثم تحلیلها

  :ومن أهم نتائج الدراسة، ما یلي 

انتشار استخدام شبكات التواصل االجتماعي بین الطلبة، وأن تلـك الشـبكات أصـبحت تشـكل 

األخبــار والمعلومــات التــي مــن شــأنها التــأثیر فــي تشــكیل الــرأي مصــدرا مــن مصــادر حصــولهم علــى 

العام، وقد كان بعض معلوماتها إیجابیا مثـل تعزیـز الـروح الوطنیـة والـوالء واالنتمـاء، والـبعض األخـر 

  .سلبیا مثل التشكیك في مصداقیة م تبثه وسائل اإلعالم الرسمیة
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   :الدراسات األجنبیة -ب

 علــى وســائل اإلعــالم فــي الشــؤون العامــة عتمــاداالو  االجتماعیــةابط الــرو : میــغ بعنـوانأیدراسـة  .1

)Emig, 1995(.  

، وقـد االجتماعیـةالعالقة بین استخدام وسائل اإلعالم، وقـوة الـروابط  كشف إلىهدفت الدراسة 

هـــل ســـتؤدي االختالفـــات بـــین القـــوى النســـبیة، ومختلـــف أنـــواع روابـــط : اآلتـــيانطلقـــت مـــن التســـاؤل 

بـالوعي  االجتماعیـةوحددت الروابط  ؟على وسائل اإلعالم عتماداالتعدد االستخدام و  إلى االجتماعیة

  .التي تظهر أثناء التصویت االجتماعيوالتكاتف والتقییم  االجتماعي

 )365(ب االســـتطالع عبـــر الهـــاتف علـــى الیاســـتخدم البـــاحثون الستكشـــاف هـــذه العالقـــة، أســـ

  .نات المطلوبةمبحوثًا من أفراد المجتمع جمعت منهم البیا

  : نتائج الدراسة

التــي تــربط األفــراد بعضــهم بــبعض، واســتخدام وســائل  االجتماعیــةتوجــد عالقــة بــین قــوة الــروابط  -

  .كلما كانت الروابط قویة ازداد استخدامهم لوسائل اإلعالم أي ؛اإلعالم

 .عرضالناجمة عن استخدام وسائل اإلعالم من خالل النوع، والت االجتماعیةحددت الروابط  -

 المحلــي تـأثیر مصـالح االقتصـاد: والصــراع الـدولي المتبـادل عتمـاداال: یونغبلـوت بعنـواندراسـة  .2

)Jungblut, 1999.(  

فترضـون أن هنـاك دوًال أن البـاحثین والمنظـرین ی: األولانطلقت الدراسـة مـن هـدفین أساسـیین، 

ت تصــریفیة للمنتجــات درجــة التصــارع، وذلــك مــن خــالل فــتح قنــوا إلــىالعــالمي  تــؤثر فــي االقتصــاد

قتصــاد مفتاحــًا لحركــة البیــع ا ياألســواق الخارجیــة، بحیــث تصــبح المنتجــات الوطنیــة أل إلــىالمحلیــة 
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أمــا الهــدف اآلخــر، فتجلــى فــي تأكیــد البــاحثین علــى القیمــة والمنفعــة . والشــراء علــى المســتوى الــدولي

  .صادیاً المتبادل بین الدول اقت عتماداالة الناجمة عن عالقات یاالقتصاد

    :أبرز النتائج

، والصــراع المتـــداخل بــین الـــدول فــي هـــذا المجــال، تأ عتمـــاداالإن عالقــة  - خـــذ المتبــادل اقتصـــادیًا

المحلـي حتـى لـو أثـرت علـى  هذه العالقة التبادلیة، مصالح االقتصادعتبار، أثناء القیام ببعین اال

 .صناع قرار السیاسة الخارجیة

قتصـــاد المحلـــي تـــؤثر علـــى اختیـــارات قـــادة السیاســـة اال إن مصـــالح: عـــدم صـــحة الفـــرض القائـــل -

 .الخارجیة غیر صحیح

 ,David( االجتماعيالمتبادل  عتماداالآخر التطورات في نظریة : روجیر بعنوانو  دافیددراسة  .3

Roger, 2005(.  

 مـن خـالل اقتفـاء أثرهـا، االجتماعیةالمتبادل  عتماداالة حاولت الدراسة تقدیم رؤیة نقدیة لنظری

األسـس التـي و  كمـا تناولـت طبیعـة. نجـاز الدراسـةإحتـى وقـت ، و 1949ا في العـام أتهتطورها منذ نشو 

نماذجهـا  إلـىإضـافة ، التغییرات التي طرأت علیها خالل العقود الستة الماضـیة، و بنیت علیها النظریة

  .األعمالو  التربیة األساسیة في قطاعْي 

ذلــك مــن ، و األهــداف المقــررةو  خالص الــرؤىاعتمــدت الدراســة علــى المــنهج التــاریخي فــي اســت

  :هي، ستعانة بأربع نقاطخالل اال

  .األولىاتها یابدو  مضمون النظریة -

البحــوث المجــراة فــي كــل  عــدد، و مقــدار األبحــاث التــي اعتمــدت علــى مضــمون النظریــةو  حجــم -

  .عشر سنوات
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  .خرىتأثیر النظریة على النظریات األ -

  .ف بقاع العالمات النظریة في مختلمدى انتشار تطبیق -

  :عدد من النتائج إلىوصلت الدراسة 

 .الدراسات علیهاو  استناد الكثیر من األبحاث، و دراسةأكدت أهمیة النظریة في مجال ال -

 یـةعتماداالإطـار عمـل للبـاحثین فـي مجـال العالقـات ، أسسها" دویتش"قدمت النظریة منذ وضع  -

 .أو بلدان عدیدة، د بلد مااألنظمة ضمن حدو و  الهیئاتو  المتبادلة بین األفراد

، االجتمـــاعيینطلـــق مـــن عالقـــات التفاعـــل ، مجـــال بحثـــي جدیـــد إلـــىالنظریـــة األنظـــار  وّجهـــت -

 .المتبادل على أساس المنفعة عتماداال، و التعاونو 

 .قطال تقوم على قضیة التفاعل ف االجتماعيالمتبادل  عتماداالإن فكرة   -

ـــلن أجــــاستثمار الوسائط االجتماعیة م"بعنوان  ,Bynum) 1(  ,)2011( دراسة بیمن .4 زیادة    ـ

  . "فرص مشارکة الطالب

 – اإلعالم االجتماعيل هدفت الدراسة إلى التعرف على الطرق المثلى لالستفادة من وسائ

ــــــــــفي تحسین اندماج الطلبة في مرحلة التعل –االجتماعي ل في شبکات التواص   متمثلة ــــــــــیم الثـ انوي ـ

حیث أجریت . م استخدام المنهج الوصفي النوعي إلجراء الدراسةوقد ت. العملیة التعلیمیة   يــــــــــــــــــــــــــــــــف

ـــــــــد فمدیري ومدرسي مدینة بیکر سفیل )10(مفتوحة مع عینة الدراسة التي تکونت من    ةــــــــــمقابل ي ـ

ــــــــــــــــــوالی وتوصلت الدراسة    .نوعيل أجوبة العینة بشکل وقد اعتمد الباحث على تحلی. کالیفورنیا   ةـ

ــــــــــــــــاالجتمل دون استخدام شبکات التواصل حوإلى أنه توجد معوقات کثیر ت على أساس أنها )  اعيـ

المعوقات أهم هذه    وکان من، التعلیمیة الثانويل في المراح، )لمکون الرئیس لإلعالم االجتماعي

ل المدرسي داخ   هو موقف اإلدارة التعلیمیة التي تحجب صالحیة استخدام اإلنترنت عن الحرم
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ــــــــــــــــق أجهـــــــــــــــــنترنت عن طریفي حین یستخدم الطلبة اإلل، المعام ــــــــــــــــزتهم المحمولـ والنتیجة أن    !!ةـ

ــــــــــــــــکما أن المعوق الرئیس الثاني ه. المدرسین هم الذین یحرمون حو السلبیة ن   ینـــــــــــــــــو أراء المدرسـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــکما توصلت الدارس. االجتماعيل تکوین أي عالقة مع الطلبة على مواقع التواص إلى أن    ةـ

ـــــــبل من التواصل ن وفق ضوابط تجعاستخدام الشبکات االجتماعیة أصبح ضرورة لک المدرس    ینـ

   .والطالب مریح ورسمي

فيس بوك يساعد فـي تكـوين صـداقات    " :)2011(األمريكي لألبحاث ) بيو(مركز  دراسة .5

 ."أفضل

إن مستخدمي الفـیس بـوك أكثـر ثقـة , لألبحاث) بیو(أظهرت نتائج دراسة مسحیة أجراها مركز 

) كیـث هـاملتون(وقـال , ربین ودرجـة انخـراطهم فـي السیاسـة أعلـىولدیهم قدر أكبر من األصدقاء المق

للتواصـل اإلجتمـاعي علـى  شـبكاتسرى كم كبیر من التكهنات بشأن أثـر اسـتخدام "الذي قاد الدراسة 

مضـرة بعالقـات  شـبكاتوتركـزت معظمهـا حـول احتمـال أن تكـون هـذه ال, الحیاة اإلجتماعیة للشخص

  ."في العالممستخدمیها وتبعدهم عن المشاركة 

ن من یستخدمون "وأضاف  لـدیهم عـدد أكبـر ) فـیس بـوك(مثـل  شـبكاتوجدنا العكس تمامًا وإ

وتشـیر الدراسـة إلـى , واحتمال انخراطهم في األنشطة المدنیة أو السیاسیة أعلى, من العالقات الوثیقة

اإلجتمــاعي التواصــل  شــبكاتمــن البــالغین %) 47(ویســتخدم , تغیــر كبیــر فــي العالقــات اإلجتماعیــة

وكشــفت الدراســة أن مســتخدمي  ,حــین أجریــت دراســة مماثلــة) 2008(عــام %)  26(فــي ارتفــاع عــن 

مــن مســتخدمي %) 43(ت فــي الیــوم أكثــر مــیًال بنســبة الــذین یــدخلون الموقــع عــدة مــرا) فــیس بــوك(

ـن ال یسـتخدمون اإلنترنـت إلـى الشـعور ب, اإلنترنـت اآلخـرین أنـه یمكــن وأكثـر مـیًال بثالثـة أمثـال ِمـن مَ

 الوثوق في معظم الزائرین
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 ."دور اإلعالم اإلجتماعي في تفعیل الثورات العربیة" ):2011(دراسة جامعة واشنطن  .6

قامـــت مـــؤخرًا جامعـــة واشـــنطن بعمـــل دراســـة مـــن خـــالل بـــاحثین متخصصـــین لمعرفـــة الـــدور 

شــعال وتفعیــل فــي إ) تــویتر والفــیس بــوك: (الفاعــل الــذي قامــت بــه وســائل اإلعــالم اإلجتماعیــة مثــل

واعتمــــدت , والتــــي اجتاحــــت بعــــض دول الشــــرق األوســــط وشــــمال أفریقیــــا, الثــــورات العربیــــة المختلفــــة

) یوتیـوب وغیغابایـت(وساعات ال تحصى من أشـرطة فیـدیو ) تویتر(مالیین تعلیق ) 3(الدراسة على 

االجتماعیــة لمعرفــة واستكشــاف مــا إذا كانــت الشــبكة العنكبوتیــة والخــدمات , الشخصــیة شــبكاتمــن ال

  .لعبت حقًا دورًا كبیرًا في ربیع الثورات العربیة) ووسائل اإلعالم, الفیس بوك, تویتر(

, ووفقا للدراسة إن الثرثرة عن الثورة بدأت قبل قلیل من الثورات في كثیر مـن األحیـان الفعلیـة

النـاس اسـتفادت ": األستاذ بجامعة االتصاالت بواشنطن والمشرف علـى الدراسـة) فیلیب هوارد(وأشار 

وأصبحت مختلف وسائل اإلعـالم مـن , كثیرًا من المشاركة في الشبكات اإلجتماعیة سعیًا للدیمقراطیة

قـد ) تـویتر(حیـث وجـدنا إن التعلیقـات فـي .. جزءًا هامًا من األدوات الساعیة للحریة شبكاتصحافة و 

وهـذا , في الیـوم الواحـد) 230000(تعلیق في الیوم الواحد لتصل إلى أكثر من ) 2300(ارتفعت من 

كمـــا حصـــل فـــي مصـــر حیـــث .. یعكـــس نوعـــًا مـــن االنفجـــار والعطـــش للحریـــة والدیمقراطیـــة والتغییـــر

  . ازدهر الربیع العربي

واإلنترنــت مــن ممارســة حریــة التعلیقــات والمحادثــات  شــبكاتولقــد اســتفاد كــل المســتخدمین لل

ة فــــي عملیـــة قطــــع االتصــــاالت أو وهنــــا واجهـــت بعــــض الحكومــــات تحـــدیات صــــعب.. بصـــورة الفتــــة

إن وســائل اإلعــالم التقنیــة الحدیثــة كــان لهــا دور ): "هــوارد(وأكــد , "اإلنترنــت أو حتــى الهــاتف النقــال

  ."كبیر في عملیة التغییر بصورة مدهشة
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مشارکة    صویرــدة لتــأدوات جدی" وانــبعن  ,Badge et al) 1(   )2012(دراسة باج وآخرون  .7

    ".االجتماعيل ات التواصالطالب عن طریق شبک

ــــــــــــــــاالجتماعي کوسیلة أو معیار لتحدیل استخدام شبکات التواصل هدفت الدراسة إلى تفعی د ـ

ــم ــحیث اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحلیل، طلبة بالعملیة التعلیمیةارتباط ال   دىـ   اموا بجمعـــفق، يـ

  حیث تم  FriendFeed.com.  وقعبین الطلبة ومعلمیهم إلکترونیا باستخدام م لبیانات التواص 

  في  Leicester  من طلبة جامعة ال یسیتر ، بــــــــــــاً طال) 250(إشراك عینة الدراسة التي تکونت من  

  لحص الذي لثم تم جمع بیانات التواص. المملکة المتحدة قسم علوم األحیاء بالموقع ولمدة سنتین 

  .یحها الموقعبین الطلبة ومعلمیهم ألیا عن طریق واجهات برمجیة یت 

 –فرد في المتوسط  ١٢-الطلبة یکونون شبکات صغیر الحجم    وتوصلت الدراسة إلى أن

وهذا الحجم یعد . مع الشبکة األکادیمیة کاملةل على التواص   تهموذلك على الرغم من قدر

ــــــــــصغیرا جدا بالمقارنة م ــــــــــع متوسـ  Twitter, Face، د العالقات على الشبکات االجتماعیةعد   طـ

book  شبکةـــــــــــــــــــــــــــــــــللمخطط المرئي لل   المجتمعيل التحلیل کما توص،Community detection 

algorithm  باستخدام، Gephi  هو مجتمع أکثر  لالمجتمع األو. وجود ثالث مجتمعات   إلى

مع أعضاء الهیئة  لاألغلبیة والذین یفضلون التواص   ارتباطا ونشاطا اکادیما من الطلبة وهم

فیما بینهم ل ارتباطا والذین یفضلون التواصل مجتمع األق   یلیها، ى زمالئهماألکادیمیة باإلضافة إل

یقفون على الحیاد ویتواصلون أحیانا مع زمالئهم وأحیانً مع    الذینوأخیرُ متوسطو االرتباط ، فقط

    .معلمیهم
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  التعلیق على الدراسات السابقة

 االتصــــالة الجمهـــور بوســـائل ركـــزت المشـــكالت البحثیـــة للدراســــات الســـابقة علـــى دراســـة عالقــــ -

 أوقـــاتعلیهـــا كمصـــادر للمعلومـــات خـــالل  عتمـــاداالو  اســـتخدامها، اإلعـــالم خصوصـــاً و  عمومـــاً 

أفـراد  اعتمـاددراسـة اآلثـار التـي تنـتج عـن  إلىكما ذهبت بعض المشكالت . األزماتو  االستقرار

اآلثــــار ، و اآلثــــار المعرفیــــة: مــــن خــــالل ثــــالث فئــــات أساســــیة، الجمهــــور علــــى وســــائل اإلعــــالم

علـــى  عتمـــاداالفـــي حـــین تناولـــت بعـــض المشـــكالت العالقـــة بـــین . اآلثـــار الســـلوكیة، و الوجدانیـــة

  .فةمستویات المعرفة المختلو  وسائل اإلعالم

 أوقـاتجمهـور النخبـة علـى وسـائل اإلعـالم  اعتمـاددوافـع و  أسـباب إلـىتطرقت بعض الدراسـات  -

بینمــا حاولــت الدراســات ، السیاســة الخارجیــة قضـایادورهــا فــي تشــكیل اتجاهــاتهم نحــو ، و األزمـات

، اء المعلومـــاتصــالشــباب الجـــامعي علــى تلــك الوســـائل فــي استق اعتمــادمعرفــة مقـــدار  خــرىاأل

  .االجتماعیةالروابط و  دورها في تمتین العالقاتو 

 مـن خـالل ازدیـاد، أظهرت نتائج بعض الدراسات قـدرة وسـائل اإلعـالم علـى التـأثیر فـي الجمهـور -

  .بالظروف المحیطة كذلك أنماط تعرضه التي تتأثر بدورها، و عرض للوسیلةمعدل الت

یكســــبه ، و علـــى وســــائل اإلعــــالم یعمـــق مــــن معرفـــة الفــــرد عتمــــاداالأن ، رصـــدت بعــــض النتـــائج -

أن نسـبة ال بـأس ، فیمـا أظهـرت الـبعض اآلخـر، المعلومات التخصصیة في مجاالت علمیة عـدة

فضـًال عـن اتسـامها بالشـمولیة ، اء عملیة اكتساب المعلوماتبها من األفراد تثق بتلك الوسائل أثن

  .وفقًا لبعض المبحوثین، تقدیم المعرفة، و اإلخباریةفي التغطیة 

تكــون قــدرتهم ، أن األفــراد الــذین یعتمــدون علــى وســیلة إعالمیــة بعینهــا، كشــفت بعــض الدراســات -

ن الــذین تــزداد فــاعلیتهم خاصــة متتبعــي التلفزیــو ، و أكثــرعلــى اســتخالص المعلومــات التــي تهمهــم 
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معرفــة ، و جابیــة بــین المشــاهدة المركــزةیإوجــود عالقــة  أخــرىفیمــا أثبتــت ، أثنــاء عملیــة التعــرض

  .وعات محل النقاشالموض

 أن مصـادر المعلومـات التـي تعتمـد علیهـا وسـائل اإلعـالم، أكدت نتائج بعض الدراسات األجنبیـة -

" اإلخباریـةومیـات الی"و ًا وسـیلتي االنترنـتخصوص، تكتسب مصداقیة بنظر المبحوثین االتصالو 

  .خرىت األالتحلیالو  طرح الموضوعات الفكریة، و الصحیة قضایاخالل عرض ال

علــى وســائل  عتمــاداالقــدم اهتمــام البــاحثین بدراســة عالقــة  إلــىأشــارت نتــائج الدراســات الســابقة  -

إلعـالم قـوة وسـائل او  مي دورخاصـة بعـد تنـا، هتمام خالل الفتـرة األخیـرةازدیاد ذلك اال، و اإلعالم

  .المصیریةو  الكثیر من القرارات المهمة، و تغییر القناعاتو  تجاهاتالمجتمع من خالل تكوین اال

وظیفتهــا كمصــدر ، و نــًا لتــأثیر وســائل اإلعــالمیاأظهــرت الدراســات الســابقة مــن خــالل نتائجهــا تب -

فیمـا حلـت ، األولـىمرتبـة اإلنترنـت فـي الو  حیـث جـاء كـل مـن التلفزیـون، من مصادر المعلومـات

  .نوع عینتها، و زمنها، و مجتمعهاو  ختالف بیئة الدراسةقد یكون ال، و الصحافة في مرتبة متأخرة

مســـتواه و  خصائصــه، و اهتمــام معظـــم الدراســات الســابقة علـــى متلقــي الرســالة اإلعالمیـــة اقتصــر -

نها إضـــافة مضــمو ، خصائصــها، دون التعــرض بشــكل موســـع للرســالة اإلعالمیــة ذاتهـــا، الفكــري

  . خصائصه، و االتصالإلغفالها القائم ب

، لكنهــا ردنیــةأبــالرغم مــن الفائــدة المســتمدة مــن الدراســات الســابقة التــي أجریــت فــي بیئــات غیــر  -

مـــا یســــود فـــي مجتمعاتهــــا مــــن ، و رهینـــة بأوضــــاعها، و تظـــل مرتبطــــة بالبیئـــة التــــي أجریـــت فیهــــا

  .ئص الجمهور الذي طبقت علیها بخصاضأیمرتبطة ، و سیاسي، و نسیج اجتماعيو  عالقات
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  :من الدراسات السابقة االستفادةد حدو 

 عتمــــاداالتجــــاه معرفـــة عالقــــة  الدراســـة أهــــدافو  بمـــا یــــتالءم، بلــــورة المشـــكلة البحثیــــةو  صـــیاغة -

  .ووسائل اإلعالم طلبةال المتبادل بین

باإلضـافة  ،اإلعـالمعلـى وسـائل  عتمـاداالنظریة  :للدراسةاإلطار النظري المناسب  إلىالتوصل  -

  .اإلشباعاتو  ستخداماتاال :مدخلي إلى

  .الدراسةأهداف و  فروض،و  صیاغة تساؤالت -

  .الدراسةوضع التعریفات اإلجرائیة بالنسبة لموضوع  -

  فضًال عن تصمیم ، اإلطار الزمني المناسبو  نوع البحث، و المساعدة في اختیار المنهج -

  .الدراسة العینة المستخدمة في حجم معرفة، و االستبیانصحیفة  -
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  فصل الثالثلا
  اإلطار المنهجي للبحث

  

  نوع البحث ومنهجه

  مجتمع البحث والعینة

  أداة جمع البیانات

  حدود البحث

  صدق األداة وثباتها

  مجتمع وعینة الدراسة ووحدة المعاینة
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  لثالثاالفصل 
  اإلطار المنهجي للبحث

  :منهجهو  نوع البحث

التـــي " Descriptive Research"الوصــفیة األبحـــاث و  نـــوع الدراســـات إلـــىینتمــي البحـــث 

. تحدیـد خصائصـها تحدیـدًا كیفیـًا أو كمیـاً ، و وصف الظواهر وصفًا دقیقاً و  اكتشاف الوقائع إلىتهدف 

مـع التنبـؤ بمــا ، ةالیـصـورتها الح إلــىكیـف وصـلت ، و كمـا تقـوم بالكشـف عـن الحالــة السـابقة للظـواهر

  .ستكون علیه في المستقبل

فهــو یعمــل علــى تقــدیم ، المعلومــاتو  أبعــد مــن مجــرد جمــع البیانــات اســةتمتــد هــذه الدر ولكــي 

الوقـوف علـى طبیعـة العوامـل التـي ، و تفسیرات عن كیفیة ارتباط هـذه البیانـات بالمشـكلة محـل الدراسـة

التعــرف  إلــىبشــكل أساسـي  تســعى الدراسـةبهـذا . مـن ثــم تعمیمهــا، و اسـتخالص النتــائج، و تـتحكم فیهــا

اء المعلومــات التــي تمكــنهم مــن صــبهــدف استق، األردنفــي  طلبــةتمــد علیهــا العلــى المصــادر التــي یع

  .بلوغ أهدافهم

فـي الجامعـات  طلبـةبشـقه المیـداني علـى عینـة مـن ال Survey منهج المسح تستخدم الدراسة

تفســـیر الظـــاهرة فـــي و  تحلیـــل، و یســـتهدف تســـجیل"كونـــه  إلـــىاســـتخدام هـــذا المـــنهج  ویعـــود. یـــةاألردن

عــن عناصــرها مــن خــالل مجموعــة مــن ، و الكافیــة عنهــاو  بعــد جمــع البیانــات الالزمــة، وضــعها الــراهن

عبـــد الحمیـــد، ( "طـــرق الحصـــول علیهـــا، و مصـــدرهاو  اإلجـــراءات المنظمـــة التـــي تحـــدد نـــوع البیانـــات

  .)93، ص1992
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  :العینةو  دراسةمجتمع ال

علـى الجامعـة  ختیـارقد وقع اال، و في العاصمة عمان یةاألردنجامعات على ال تطبق الدراسة

فــي  وجامعــة الزیتونــة وجامعــة البتــرا األوســطعلــى جامعــة الشــرق یــة بصــفتها جامعــة حكومیــة و األردن

، العشــوائیة البســیطةاعتمــد البحــث علــى أســلوب العینــة و  ،بالنســبة للعینــةخاصــة كجامعــات العاصــمة 

مـــي، العبـــد وعز ( "جـــزء مـــن المجتمـــع تهمـــه دراســـته أيبحیـــث یضـــمن الباحـــث ظهـــور وحـــدات مـــن 

  : اآلتیةذلك لألسباب ، و سنة 25–18تراوح أعمار أفراد العینة بین تو  .)151، ص1993

، االجتمــاعيو  یســهمون أو یشــاركون فــي صــنع القــرار الثقــافي العلمــي الجامعــاتفــي  طلبــةإن ال .1

أو یكونــون قــریبین مــن مصــدر ، معرفــة بمــن یتخــذ القــرار الخــاص بأنشــطتهمو  أو هــم علــى علــم

 .القرار

ختصاصــه ضــمن نطــاق التعلــیم افــي مجــال  كــلٌّ ، راد العینــة خبــرة عملیــة علمیــة واســعةیمتلــك أفــ .2

 .خارجه أحیاناو  المحلي

، األهلیـةو  غیـر الرسـمیةو  عالقات متفاوته الدرجة مع مختلف الجهات الرسمیةو  یتمتعون بروابط .3

 . على صعیدها الخارجي مأ، یدرسون فیها وها أیإلسواء داخل الجامعة التي ینتمون 

تمكــنهم مــن التــأثیر فــي ، هائلــة) دعائیــة، ترویجیــة(قناعیــة إ و  ةالیقــدرات اتصــو  یمتلكــون مهــارات .4

 .األجانبو  ییناألردن طلبةالجامعة من ال إلىنتساب السلوك لمن یرغب باالو  ات القرارآلی

 وفقـــًا لألهـــداف، علـــى وســـائل اإلعـــالم هماعتمـــاددرجـــة ، و قـــادرون علـــى تحدیـــد نـــوع عالقـــتهم .5

  .اليتساؤالت البحث الحو  هذا یخدم استفسارات، و تي یبتغونهاالمصالح الو 
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  :البیانات أداة جمع

علــى صــحیفة اســتبیان  عتمــاداالتــم ، ااإلجابــة علـى أســئلتهو  دراســةمـن أجــل تحقیــق أهــداف ال

"Questionnaire" األدوات مالئمـة لجمـع البیانـات الكمیـة حـول  أكثـر، باعتبارهـا طلبـةتوزع على ال

  .موضوع البحث

البیانـات المطلوبـة  عنهـامن مجموعة أسئلة مترابطة تمثـل اإلجابـة ، االستبیانتألف صحیفة ت

  :من أبرز محاورها، و لتحقیق أهداف البحث

ــــى طلبــــةال اعتمــــاددوافــــع و  أســــباب - ــــى  االجتمــــاعيالتواصــــل  شــــبكات عل  األخبــــارللحصــــول عل

 .المعلوماتو 

تأثیرهــا و  طلبــةأهــداف الو  لمتطلبــات االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتوخاصــة  تلبیــة وســائل اإلعــالم -

  .علیهم

  .االجتماعيالتواصل  شبكاتئل رساو  طلبةال تفاعل -

 .االجتماعيالتواصل  شبكاتل طلبةمتابعة ال أوقات -

  :حدود البحث

 .الجامعة االردنیة وجامعة البترا وجامعة الزیتونة وجامعة الشرق االوسط: الحدود المكانیة -

طلبـة الجامعـات االردنیـة الخاصـة والرسـمیة فـي العاصـمة  على ةتطبق الدراس :الحدود التطبیقیة -

 .عمان

فـــي الجامعـــة االردنیـــة والبتـــرا والزیتونـــة  الدارســین طلبـــةالعلـــى  تشـــتمل الدراســـة: الحــدود البشـــریة -

  .والشرق االوسط
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  .2014-12-28تاریخ  الى 2014-5-20یخ منذ تار  بدء تطبق الدراسة :الحدود الزمنیة -

  :تهاثباو  صدق األداة

علــى مجموعــة  ابعــد تصـمیمه ةاناالســتبتــم عـرض ، للتأكـد مــن الصــدق الظـاهر ألداة القیــاس

فــي عباراتــه مــن حیــث  أيبهــدف إبــداء الــر ، منــاهج البحــثو  مــن المحكمــین المختصــین فــي اإلعــالم

 ذلـــكو  تــدرج األســـئلة فیــه،و  تقــدیر درجـــة شــمول فقراتـــه، و مالءمتهـــا لمــا وضـــعت مــن أجلـــهو  صــحتها

مــن % 20ســتبیان علــى كمــا ســیتم إجــراء اختبــار قبلــي لال. دراســةمالءمتــه ألغــراض اللمعرفــة مــدى 

طلوبـة علیهـا نتیجـة مـن ثـم إجـراء التعـدیالت الم، و وضـوحها، و أفراد العینة للتأكد من صـیاغة األسـئلة

  .لهذا اإلختبار

 دراسـةجـم عینـة المـن ح% 10علـى  االسـتبیانتـم إعـادة توزیـع ، أما بالنسبة لثبـات األداة

واثبتت النتـائج تطـابق االختبـارین  ،يالثانو  األولختبارین تساق بین نتائج االبغیة معرفة مدى اال

  %.92 بنسبة
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  نةیامجتمع وعینة الدراسة ووحدة المع
   :مجتمع الدراسة -أ

حیـث  .العاصـمة عمـانفـي  الجامعـات الرسـمیة والخاصـة طلبـة مـن الدراسـة مجتمـع یتكـون

كمــا یوضــحه ؛ العاصــمة عمــانفــي  الوحیــدة الرســمیة الجامعــةكونهــا یــة ردناألالجامعــة اختــار الباحــث 

  ) 13:(الشكل رقم 

  )1: 3(رقم  جدول

  یة عینة الدراسةاألردنالجامعات 

 طلبةعدد ال الجامعة

 250 یةاألردن

 74 البترا

 78 الزیتونة

 68 األوسطالشرق 

 470 إلىاإلجم

جامعــة الزیتونـــة عــن الجامعـــات و  ة البتــراجامعـــو  األوســطكـــل مــن جامعــة الشـــرق تــم اختیــار 

للجامعـات محــل أن الباحـث اختـار هـذا التصـنیف  إلــىوتجـدر اإلشـارة . العاصـمة عمـانالخاصـة فـي 

ال أنــه لــم إمــن الجهــات المختصــة  مــن آراء الطلبــةبعــد محــاوالت عــدة للحصــول علــى عــدد  الدراســة

وقـد تـم تقسـیم عینـة . اح عنهـا للباحـثورفضهم اإلفصـ البیاناتیستطع الباحث الحصول علیها لسریة 

والمجموعـة الثانیـة  من جامعة رسمیة حكومیة األولىمجموعتین حیث تكونت المجموعة  إلىالدراسة 

  .الرسمیة والخاصةوذلك في سبیل تناسب حجم العینات من الفئتین  ثالث جامعات خاصةمن 
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   :الدراسة عینة -ب

سون في یدر  طالب 600 الدراسة حجمها مجتمع من عشوائیة بسیطة عینة اختیار تم

 جلأ الدراسة من أداة علیهم وزعت وقد ،انیة عمّ األردنالعاصمة  في الجامعات الرسمیة والخاصة

 ،طلبةعدد الات بشكل یتناسب مع االستبیانوقد تم توزیع  للدراسة، الالزمة البیانات على الحصول

حجم  یكون وبذلك منها استبانة 30 استبعاد تم تاالستبانا تفحص وبعد استبانة، 500 تم إرجاعفیما 

  .العینة تقریبا من % 79 بنسبة أي طالب 470الدراسة  علیها أجریت التي الفعلیة العینة

  :اختبار الصدق والثبات

  :ختبار الصدقا  -  أ

ئلة، كان البد من اختبار جودة وما تضمنته من أس) ستبانةاال(أداة القیاس  اعتمادقبل 

حیث یجب التأكد  .استخدمت في جمع البیانات، ومناسبتها الختبار فروض الدراسةستبانة التي اال

تقوم بقیاس هذه  ،أن هذه األداة والتي قام الباحث بتطویرها لقیاس مفاهیم محددة لمتغیرات الدراسة

  .Reliability & Validity لذا فقد خضعت أداة القیاس الختبار الصدق والثبات. المتغیرات بدقة

لصدق فهو التأكد من قدرة أداة القیاس على قیاس المفهوم المعدة له كصدق المحتوى أما ا

Content Validity ستبانة تشتمل على مجموعة من البنود الكافیة والمالئمة لضمان أن اال

تمثیال للمفهوم المقاس زاد صدق المحتوى،  أكثرستبانة كلما كانت بنود االو  لة للمفهوم،والممث

الذي یقیس المظهر العام لالستبانة من حیث وضوح العبارات  Face Validityهري والصدق الظا

  .)Sekaran,2000,p.207(والمصطلحات الواردة فیها 
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تبانة لتحقیق الهدف الذي وضعت من أجله تم عرضها سوالختیار مدى صالحیة أداة اال 

دیل بعض العبارات لتصبح رائهم تم تعآوبعد أخذ  ،اإلعالممن األساتذة المختصین في  عددعلى 

یة، ووضعت القائمة في شكل أصبح صالحا لعرضه على عینة میسرة األردنمع البیئة  منسجمة

  .الختبار مدى صالحیتها لجمع البیانات لتحقیق أهداف الدراسة

  :اختبار الثبات) ب( 

ر االختبار، یعرف الثبات بأنه الدرجة التي تحقق فیها أداة القیاس النتائج نفسها في حال تكرا

  ).Sekaran, 2000, pp205-206(كما یقیس مدى تناسق وانسجام فقرات أداة القیاس 

  ستبانةاال ثبات

ستخدام على عینة الدراسة للتأكد من صالحیة أداة الدراسة لال الثبات خطوات الباحث أجرى

  :وهي ؛قبل إجراء اختبارات الفروض من خاللها

 .كرونباخ الفا ألفا معامل -1

 ).K-S(سمینوف  - ولمغروفمعامل ك -2

  .معامل اإلرتباط -3

  Cronbach's Alphطریقة كرونباخ ألفا  -1

 تبین وقد ،الثبات كطریقة لقیاس ستبانةاال ثبات لقیاس كرونباخ ألفا طریقة الباحث استخدم

مما یشیر إلى  0.875ستبانة من خالل الدراسة التي قام بها الباحث أن نسبة معامل الثبات لال

ستخدام كأداة للدراسة وهذه النسبة تزید عن لال ؛ستبانةبین عبارات اال الٍ اق وترابط ععالقة اتس

  .)Sekaran 1984( )%60(النسبة المقبولة إحصائیًا والبالغة 
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 )Cronbach Alpha(ولقیاس مدى دقة نتائج الدراسة، فقد تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا 

  .)%91.8( حیث بلغ معامل ألفا
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  Kolmogorov-Smirnov test(K-S) one sample test راختبا -2

ثبات إختبار یتم قیاس مدى توزیع البیانات طبیعیا كإجراء ضروري في من خالل هذا اال

والمشار إلیه في ملحق  7:3ومن خالل استطالع نتیجة الدراسة المبینة في جدول ،الدراسة فروض

 ةستبانفي كل فقرات اال) ρ-value(المعنویة في قائمة المالحق، تبین للباحث أن مستوى ) 2(رقم

مما یشیر إلى أن ). Malhotra, 2003,p.455( 0.05أي أقل من مستوى معنویة  ؛تساوي صفر

 .ستخدامصالحیتها لال اليستبانة تخضع لتوزیع طبیعي وبالتجمیع فقرات اال

المستقلة  رتباط بین المتغیراتمعامل اال ختبار یتم قیاس مدى تداخلمن خالل هذا اال

، بحیث یصعب فصل تأثیر كل متغیر مستقل على المتغیر بعًضاالداخلة في النموذج مع بعضها 

  .التابع مما یضعف قوتها التفسیریة

  :معامل اإلرتباط - 3

 بحساب وذلك ،عینة الدراسة على لالستبانة الداخلي االتساق بحساب الباحث قام وقد

  .اإلستبانة لفقرات الكلیة ةوالدرج فقرة كل بین رتباطاال معامالت

 ،األول القسم فقرات عامل من عوامل الدراسة من كل بین رتباطاال معامالت ویوضح

 معنویة مستوى عند دالة المبینة رتباطاال معامالت أن یبین والذي القسم، هذا الكلیة لفقرات والدرجة

  .لقیاسه وضعت لما صادقة ستبانةاال فقرات تعتبر وبذلك 0.05
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  )یةاألولجمع البیانات (ت تطبیق المقیاس خطوا

تم جمع البیانات الخاصة بمجتمع الدراسة من خالل المنشورات الرسمیة المقدمة من الجامعات  .1

لكترونیة من خالل كما تم االستعانة بمصادر إ ،وأهدافها عینة الدراسة لغرض التعریف الجامعة

موقع وزارة  :خارجیة مثل شبكاتو  دراسةاإللكترونیة للجامعات عینة ال شبكاتال إلىالرجوع 

یة ومدى األردنستعانة بأحدث التقاریر السنویة عن الجامعات لالوالبحث العلمي  اليالتعلیم الع

ثراء الدراسة العلمياألولتطورها بهدف تعزیز البیانات    .یة وإ

بحجة سریة  طلبةمعلومات تخص ال أياعتذرت الجامعات عینة الدراسة عن التصریح ب .2

 طلبةمما تعذر على الباحث عمل حصر شامل ل طلبةلبیانات والحفاظ على خصوصیة الا

سلوب أ إلىأن یلجأ الباحث ب األمر الذي حدامن بیاناتهم في التحلیل  االستفادةو أالجامعات 

عینة  طلبةالدراسة من خالل ال العینات للحصول على المعلومات التي تخدم الهدف من

  .الدراسة

توزیع االستبانات على عینة الدراسة المتواجدین في الجامعات عینة الدراسة في قام الباحث ب .3

 . انیة عمّ األردنالعاصمة 

وأن یتم جمعها كما هي  ،حرص الباحث على التزام الصدق والموضوعیة في توزیع االستبانات .4

  .دون تدخل أو تعدیل

ة یانه إلى 1/11/2014الفترة  خالل) االستبانات(یة للدراسة األولقام الباحث بجمع البیانات  .5

15/12/2014. 
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 ب التحلیل اإلحصائيالیأس

مـــن خـــالل التعامـــل مـــع أدوات  SPSSتمـــت عملیـــة التحلیـــل اإلحصـــائي باســـتخدام برنـــامج 

یس النزعــــة المركزیــــة، كالوســــط الحســــابي واالنحــــراف المعیــــاري أیاإلحصــــاء الوصــــفي المتضــــمنة مقــــ

ب اإلحصـــائیة التحلیلیـــة الالزمـــة الیاألســـ إلـــىلمئویـــة، إضـــافة واســـتخدام الجـــداول التكراریـــة والنســـب ا

حیـث یسـتعمل  )t-test(الختبار الفروض، باسـتخدام تحلیـل االنحـدار البسـیط والمتعـدد، منهـا اختبـار 

. المتغیــر التــابعالمســتقل علــى الختبــار تــأثیر كــل مــن المتغیــرات المســتقلة فــي النمــوذج علــى المتغیــر 

مـــــدى وجـــــود عالقـــــة إحصـــــائیة ذات داللـــــة بـــــین جمیـــــع  تعمل لفحـــــصحیـــــث یســـــ )F-test(واختبـــــار

  .المتغیرات المستقلة التي تضمنها النموذج وبین المتغیر التابع

القـــة بـــین المتغیـــرات التـــي ســـیتم رتبـــاط لتوضـــیح طبیعـــة وقـــوة العمعامـــل اال إلـــىباإلضـــافة  

المسـتقلة علـى المتغیـر  غیـراتن الختبار مدى وجـود فروقـات فـي تـأثیر المتیاتحلیل التبو  .ثرهاأسة ادر 

خـتالف االختبـار وجـود  ANOVAن یاتحلیـل التبـو . ختالف بعـض الخصـائص الدیمغرافیـةاالتابع، ب

الجــنس، العمــر، مســـتوى (فــي تــأثیر العوامــل الدیمغرافیــة الخاصــة بعینــة الدراســة المرتبطــة بكــل مــن 

  .اإللكتروني بكاتشعلى ال) عتماداالدوافع (على المتغیر التابع ) الجامعةالتعلیم،
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 الفصل الرابع

 نتائج اإلحصاء الوصفي للدراسة

  

 .المعلومات الشخصیة: القسم األول

 التواصل االجتماعي شبكاتعادات استخدام : القسم الثاني

 االجتمـاعي التواصل شبكات على الطلبة اعتماد دوافع: القسم الثالث

  .والمعلومات األخبار للحصول على
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 الفصل الرابع

 ج اإلحصاء الوصفي للدراسةنتائ

 .المعلومات الشخصیة :األولالقسم 

   الجنس متغیر الدراسة حسب عینة توزیع -١

  )4:1(جدول رقم 

  الجنس متغیر حسب العینة توزیع

 الخاصة  الرسمیة الجامعةنوع 

 % النسبة التكرارات % النسبة التكرارات المتغیر

 53 118  25 62 ذكر

 47 102  75 188 أنثى

 100 220 100 250 جموعالم

  

 للـذكور المئویـة النسـبة بلغـت حیـث الجـنس، متغیـر حسـب العینة توزیع یبین )4:1(جدول رقم 

 أمـا فـي الجامعـات الخاصـة فقـد بلغـت ،فـي الجامعـة الرسـمیة %75 لإلنـاث المئویـة النسـبةو  ،25%

 .%47 لإلناث المئویة النسبةو  ،%53للذكور  المئویة النسبة
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 العمر متغیر الدراسة حسب ةعین توزیع -2

  )4:2(الجدول رقم 

  العمر متغیر الدراسة حسب عینة توزیع

 العمر
 الرسمیة

 % النسبة التكرارات

 20 94  سنة 0-19

 77  360  سنة 20-24

 0.05 9 سنة 25-29

 0.04 2 سنة 30-34

 0.04 2 سنة 35-39

 0.06 3 أكثرسنة ف 40

 100 470 المجموع

  

نجـد فـي عینـة الدراسـة  حیث العمر متغیر الدراسة حسب عینة توزیع) 4:2( یبین الجدول رقم

 - 30عنـد فئـة و  سنة 24 – 20العینة عند فئة  أفراد من % 77و ،سنة 19-0 عند فئة% 20نسبة 

 40أمــا عنــد فئــة  ،%0.04غــت النســبة ســنة بل 39 - 35وعنــد فئــة ،% 0.04ة ســنة كانــت النســب 34

ویالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق ارتفـــاع ملحـــوظ فـــي نســـبة  % 0.06كانـــت النســـبة  أكثرفـــ ســـنة

  .خرىسنة مع تقارب النسب في الفئات العمریة األ 24-20الشباب في فئة سن 
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  طلبةعدد ال متغیر الدراسة حسب عینة توزیع -3

  )4:3(رقم  جدول

  طلبةعدد ال حسب العینة توزیع

 الخاصة نوع الجامعة

 % النسبة التكرارات المتغیر

  53 250  یةاألردنالجامعة 

 16 74 األوسطجامعة الشرق 

 17 78 جامعة البترا

 14 68 جامعة الزیتونة

  100 470  المجموع
  

 %53 المئویـة النسـبة بلغـت حیـث الجنس، متغیر حسب العینة توزیع یبین )4:3(الجدول رقم 

 ،ي جامعـــة البتـــرافـــ% 17و ،األوســـطفـــي جامعـــة الشـــرق  طلبـــةمـــن ال% 16و ،یـــةاألردنفـــي الجامعـــة 

بــــین یظهـــر مــــن خــــالل الجـــدول التناســــب فــــي توزیـــع عینــــة الدراســــة و  .فـــي جامعــــة الزیتونــــة% 14و

ـاألردنالجامعة  النسـب الموزعـة بـین كـل مـن جامعـة و  ،انیـة كونهـا الجامعـة الحكومیـة الوحیـدة فـي عمّ

راســـة موضـــع جامعـــة الزیتونـــة كـــونهم جامعـــات خاصـــة فـــي عینـــة الدو  جامعـــة البتـــراو  األوســـطالشـــرق 

  .البحث
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 االجتماعيالتواصل  شبكاتعادات استخدام  :القسم الثاني

  ؟االجتماعيالتواصل  شبكاتهل انت من مستخدمي  -1

  )4:4(جدول رقم 

  االجتماعيالتواصل  شبكاتفي  طلبةمشاركة ال

 %النسبة  التكرار المتغیر

 98 463 نعم

 2 7 ال

 100 470 المجموع

  

ــ طلبــةمــن ال%) 98(أن مــا نســبته ) 4:4(قــم توضــح بیانــات الجــدول ر  ان یســتخدمون فــي عمّ

، األمـــر %)2( شـــبكاتفیمـــا بلغـــت نســـبة الـــذین ال یســـتخدمون هـــذه ال ،االجتمـــاعيالتواصـــل  شـــبكات

الــذي یعنــي أن هــذه الشــریحة تــدرك أهمیــة هــذه الشــبكات وطبیعــة دورهــا علــى المســتویات الشخصــیة 

كمــا أن هــذه الشــریحة  ،حتیاجــاتهم ورغبــاتهمالتلبیـة  ســتخدامهاا إلــىون أفیلجــ ،والسیاســیة االجتماعیـةو 

لذلك فإنها تحرص على مواكبة التطورات التكنولوجیة في العدیـد مـن  ،الشرائح علمًا ومعرفة أكثرمن 

  .االجتماعيالتواصل من بینها اإلعالم الجدید وشبكات و  ،المجاالت
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  ؟أكثر ة تستخدمالیالت االجتماعيالتواصل  شبكاتمن  أي -2

  )4:5(جدول رقم 

  طلبةالالتي یستخدمها  االجتماعيالتواصل  شبكات

 %النسبة  التكرار الموقع

 89 413 فیسبوك

 4 20 تویتر

 2 10 یوتیوب

 5 27 أخرى

  470 المجـمـــــــــــوع

  

ــا فیمــاو   إلــىتشــیر النتــائج ف ،طلبــةالتــي یســتخدمها ال االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتیتعلــق ب أمّ

حیـــث جـــاء الفیســـبوك فـــي  .تـــویتر ویوتیـــوبو  فیســـبوك :فقـــط هـــي شـــبكات ثالثـــةاقتصـــرت علـــى  أنهـــا

ثــم  ،%)4(ثــم موقــع تویتـــر بنســبة  ،%)89(وبمــا نســبته  طلبــةالتــي یســتخدمها ال شــبكاتمقدمـة هــذه ال

قبـــال المســـتخدمین علیهــــا ،شـــبكاتاألمـــر الـــذي یؤكـــد فاعلیـــة هـــذه ال%)2(موقـــع یوتیـــوب بنســـبة   ،وإ

وهــــذا مــــا یتفــــق مــــع دراســــة  ،ین فـــي العــــالمیــــلفیســــبوك الــــذي یســــتخدمه عشــــرات المالخاصـــة موقــــع ا

اســــتخدامًا مــــن جانــــب  االجتمــــاعيشــــبكات التواصــــل  أكثــــرفــــي أن الفیســــبوك  ،)2009 ،عبــــدالقوي(

  .اإلناث مالجمهور سواء الذكور أ
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  لومات؟والمع األخبار الحصول على في طلبةال علیها یعتمد التي اإلعالمیة الوسائل ما -3

  )4:6(جدول رقم 

  والمعلومات األخبار الحصول على في طلبةال علیها یعتمد التي اإلعالمیة الوسائل

 % النسبة التكرار شبكاتدور ال

 48  226 االجتماعيالتواصل  شبكات

 30 134 كترونیةلاال اإلخباریة شبكاتال

 2 14 الصحف

 2 14 اإلذاعات

 17 78 القنوات الفضائیة

 0 0 المجالت

 1 4 أخرى

 100 470 المجـمــــــــــوع

  

فـي  ،االجتمـاعيالتواصـل  شـبكاتالدور الذي قامت به  إلى) 4:6(تشیر بیانات الجدول رقم 

ــــائ ،االجتمــــاعيالحــــراك  ــــین هــــذه النت ــــدفــــي  شــــبكاتج أن مســــاهمة هــــذه الوتب ــــةال تزوی  باألخبــــار طلب

ــــىجــــاءت فــــي المرتبــــة  بالمعلومــــات ــــة الثانیــــة  ،%)48(لــــغ وبمســــتوى مرتفــــع ب األول تــــاله فــــي المرتب

األمـــر الـــذي یعنـــي أن الـــدور الـــذي  ،%)30(بمســـتوى مرتفـــع بلـــغ  ،"اإللكترونیـــة اإلخباریـــة شـــبكاتال"

تــاله فــي المرتبــة الثالثــة  ،طلبــةن الســابقین كــان مرتفعــًا ومــؤثرًا لــدى الالیفــي المجــ شــبكاتلعبتــه هــذه ال

 اإلذاعــاتوالصـحف و  خــرىأن دورهـا فــي المجـاالت األ إال%) 17(بمسـتوى بلــغ  ،"القنـوات الفضــائیة"

 إلـــى%) 1(وذلـــك ألن نســـبتها تراوحـــت مـــا بـــین  ؛كـــان أقـــل تـــاثیرًا وحصـــلت علـــى مســـتویات متدنیـــة

)2(%.  
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شــبكات التواصــل  أكثـرفــي أن الفیســبوك  ،))2011(دراســة حـافظ (وهـذا مــا یتفـق مــع دراســة 

  .المعلوماتو  ألخبارافي تناقل استخدامًا من جانب الجمهور  االجتماعي

  :تكون بصورة االجتماعيالطریقة المفضلة لدي في عملیة التواصل  -4

  )4:7(جدول رقم 

  االجتماعيالتواصل  شبكاتمع اآلخرین عبر  طلبةأشكال تفاعل ال

 %النسبة  التكرار أشكال التفاعل

 38 171 )شات(رسائل محادثة 

 25 122 مناقشة جماعیة

 23 110 فیدیو

 6 30 صوتیةمحادثة 

 8 37 لكترونیةرسالة إ

 100 470 المجـمـــــــــــــــــوع

  

فقـــد  ،االجتمـــاعيالتواصـــل  شـــبكاتعبـــر  اآلخـــرین مـــع طلبـــةوفیمـــا یتعلـــق بأشـــكال تفاعـــل ال

یسـتخدمون %) 25(ومـا نسـبته  ،رسـائل المحادثـة إلىیلجؤون  طلبةمن ال%) 38(أظهرت النتائج أن 

للرسـائل %) 8( بینمـا ،للمحادثـة الصـوتیة%) 6(و ،للفیـدیو%) 23(نسـبته مـا  أنالمناقشة الجماعیة و 

مباشــرة والتــي تتــیح  یســتخدمون أشــكال التفاعــل مــع اآلخــرین طلبــةاألمــر الــذي یعنــي أن ال ،البریدیــة

  .والتحفیز للمشاركة ،تبادل اآلراء وتنسیق المواقف

شـــبكات التواصــــل  كثــــرأفـــي أن الفیســـبوك  ،)2009 ،عبــــدالقوي(وهـــذا مـــا یتفــــق مـــع دراســـة 

 .اإلناث ممن جانب الجمهور سواء الذكور أ استخداماً  االجتماعي
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  : خالل وقاتاأل  أغلبفي  االجتماعيالتواصل  شبكاتأستخدم  -5

  )4:8(جدول رقم 

  االجتماعيالتواصل  شبكاتفترات الدخول ل

 %النسبة  التكرار الفترات

 7 34 فترة الصباح

 5 25 فترة الظهیرة

 14 65 المساءفترة 

 74 346 مختلفة أوقاتفي 

 100 470 المجـمـــــــــــــــــوع

  

التواصـل  شـبكاتفیهـا  طلبـةأن الفتـرات التـي یسـتخدم ال إلـى) 4:8(تشیر بیانات الجـدول رقـم 

%) 7(وبینـــــت النتـــــائج أن  ،وم الواحـــــد بشـــــكل متقـــــارب نســـــبیاً الیـــــتوزعـــــت علـــــى فتـــــرات  االجتمـــــاعي

ومـــا  ،یســـتخدمونها فـــي فتـــرة الظهیـــرة%) 5(فـــي فتـــرة الصـــباح ومـــا نســـبته  تشـــبكایســـتخدمون هـــذه ال

%). 74(فیما بلغت نسبة الذین ال یوجد وقـت محـدد السـتخدامهم  ،في الفترة المسائیة%) 14(نسبته 

 ،وم الواحــدالیــطــوال فتــرات  االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتیســتخدمون  طلبــةوتوضــح هــذه النتــائج أن ال

  .أحیانامتأخرة  أوقاتف عملهم في القطاع الخاص الذي قد یبدأ في وقد یرتبط ذلك بظرو 
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   :وم بمعدلالیخالل  االجتماعيالتواصل  شبكات یكون استعمال -6

  )4:9(جدول رقم 

  االجتماعيالتواصل  شبكاتفي استخدام  طلبةالوقت الذي یقضیه ال

 %النسبة  التكرار الفترات

  51  236  ساعات یومیاً  3أقل من 

  28  128  ساعات یومیا 6 – 4من 

  21  106  ساعات یومیا 6من  أكثر

 100 470 ــــوعالمجـمــــــ

  

سـاعات یومیـًا  3یقضـون أقــل مـن  طلبةمن ال%) 51(أن ) 4:9(توضح بیانات الجدول رقم 

ســاعات  6 – 4یقضــون مــا بــین %) 28(وأن مــا نســبته  ،االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتفــي اســتخدام 

ممـا یعنـي أن  ،%)21(سـاعات  6مـن  أكثـر شـبكاتغـت نسـبة الـذین یسـتخدمون هـذه الفیما بل ،یومیاً 

لهــا دور فــي حیــاتهم  شــبكاتوأن هــذه ال ،االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتیقبلــون علــى اســتخدام  طلبــةال

یعنـــي أن هـــذه  وهـــذا ،التـــي یقضـــونها فـــي اســـتخدامها وقـــاتنظـــرا لطبیعـــة األ االجتماعیـــةالشخصـــیة و 

  .علیها طلبةت متنوعة تحظى بإقبال التقدم خدما شبكاتال
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   :وقت األزمات بصورة االجتماعيالتواصل  شبكاتقوم بمتابعة أ -7

  )4:10(جدول رقم 

  توقت األزما االجتماعيالتواصل  شبكاتمتابعة 

 %النسبة  التكرار المتغیر

  58  274  دائماً 

  33  159  أحیانا

  5  24  نادراً 

  4  13  أشاركال 

 100 470 وعـــــالمجـمــــــ

  

تشــیر بیانــات ف ،وقــت األزمــات االجتمــاعيالتواصــل  شــبكات طلبــةأمــا فیمــا یتعلــق بمتابعــة ال

 طلبـــةمـــن ال%) 33(ومـــا نســـبته  ،یشـــاركون دائمـــا طلبـــةمـــن ال%) 58(أن  إلـــى) 4:10(الجــدول رقـــم 

  %).4(فیما بلغت نسبة الذین ال یشاركون ،یشاركون نادراً %) 5(و ،أحیانایشاركون 

 االجتمــاعيالتواصــل  شــبكات تــابعونی طلبــةمــن ال%) 58(هــذه النتــائج أن مــا نســبته  وتفیــد 

خاصــة  ،االزمــات لموضــوع طلبــةممــا یعكــس طبیعــة االهتمــام والتفاعــل الــذي یولیــه ال ،وقــت االزمــات

  .طلبةوأن طبیعة االهتمام والمشاركة ترتبط بالمرجعیات السیاسیة والفكریة والحزبیة لل
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  :االجتماعيالتواصل  شبكاتفي  أياركة الر أستخدم عند مش -8

  )4:11(جدول رقم 

  االجتماعيالتواصل  شبكاتهم لآلخرین عبر أنفس طلبةالالطریقة التي یقدم 

  %النسبة   التكرار  الطریقــــــــــــة

  78  368  أقدم نفسي بصورة واضحة صریحة

  22  102  أقدم نفسي باسم مستعار

  100  470  المجـمـــــــــــــــــوع
  

یقــدمون أنفســهم لآلخــرین بصــورة  طلبــةأن غالبیــة ال إلــى) 4:11(تشــیر بیانــات الجــدول رقــم 

فیمــا بلغــت  ،%)78(حیــث بلغــت نسـبة هــؤالء  ،االجتمــاعيالتواصـل  شــبكاتواضـحة وصــریحة عبــر 

اســتخدام أســماء  إلــىوقــد یــرتبط لجــوء الــبعض  ،%)22(نســبة الــذین یقــدمون أنفســهم باســم مســتعار 

أو  ،وعـدم رغبــتهم فــي تعـرف اآلخــرین علــیهم ألسـباب خاصــة بهــم ،بالخصوصــیة الشخصــیةمسـتعارة 

عالمیـــة ل فــي التواصـــل عبــر هـــذه الوســائل اإلإال أن األصـــ ،أنهــم قــد یكونـــون مــن العنصـــر النســائي

لیســـهل علـــیهم التواصـــل مـــع معـــارفهم  ،یفتـــرض بالمســـتخدمین تقـــدیم أنفســـهم بشـــكل صـــریح وواضـــح

  .وأصدقائهم

أن هــذه  إلــىخلصــت الدراســة  حیــث؛ ) 2011(دراســة خورشــید النتیجــة مــع  وتتفــق هــذه

لــت  شــبكاتال أصــبحت محطــات حشــد للمشــاركة فــي الحــراك السیاســي، وكســرت حــاجز الخــوف وحوّ

  .نشاط علني إلىالعمل السیاسي السري 
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  :االجتماعيالتواصل  شبكات الشخصیة في ستخدم صورتيأ -9

  )4:12(جدول رقم 

  االجتماعيالتواصل  شبكاتفي  طلبةلااستخدام صورة 

  %النسبة   التكرار  المتغیر

  56  265  نعم

  44  205  ال

  100  470  المجموع
  

ـ طلبـةمـن ال%) 56(أن مـا نسـبته ) 4:12(توضح بیانات الجـدول رقـم  ان یسـتخدمون فـي عمّ

م فیمـا بلغـت نسـبة الـذین ال یسـتخدمون صـوره ،االجتمـاعيالتواصـل  شـبكاتصورتهم الشخصیة فـي 

، األمــر الــذي یعنــي أن هــذه الشــریحة تثــق بهــذه الشــبكات وطبیعــة %)44( شــبكاتالشخصــیة هــذه ال

  .والسیاسیة االجتماعیةدورها على المستویات الشخصیة و 

ـــق هـــذه النتیجـــة مـــع  أن هـــذه  إلـــىخلصـــت الدراســـة  فقـــد ؛)2011(دراســـة خورشـــید وتتف

لــت  أصــبحت محطــات حشــد للمشــاركة فــي الحــراك السیاســي، شــبكاتال وكســرت حــاجز الخــوف وحوّ

  .نشاط علني إلىالعمل السیاسي السري 
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  :االجتماعيالتواصل  شبكاتفي  للعرض مهمة تعتبرها التي والموضوعات قضایاال ما -10

  )4:13(جدول رقم 

  االجتماعيالتواصل  شبكاتللعرض في  مهمة تعتبرها التي والموضوعات قضایاال

  %النسبة   التكرار  شبكاتدور ال

  31  144  سیاسیة 

  28  133  اجتماعیة

  19  88  تسلیة وترفیه

  13  63  ریاضیة

  9  42  أخرى

  100  470  المجموع
  

 االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتالــدور الــذي قامــت بــه  إلــى) 4:13(تشــیر بیانــات الجــدول رقــم 

تبـة فـي المر  سیاسـيالفـي الجانـب  شـبكاتوتبین هـذه النتـائج أن مسـاهمة هـذه ال ،جانب السیاسيفي ال

األمــر الــذي  ،%)28(وبنســبة االجتمــاعي الجانــب "تــاله فــي المرتبــة الثانیــة  ،%)31(وبنســبة  األولــى

إال أن  ،طلبةن السابقین كان مرتفعًا ومؤثرًا لدى الالیفي المج شبكاتیعني أن الدور الذي لعبته هذه ال

للتسـلیة %) 19(بین  حتوحصلت على نسب متدنیة تراو  ،ثیراً أكان أقل ت خرىدورها في المجاالت األ

 شــــبكات، ومــــن خــــالل النســــب نجــــد أن خــــرىللشــــؤون األ%) 9(و للشــــؤون الریاضــــیة%) 13(و والترفیــــه

د اهتمـــام یـــاوســـاهمت فـــي تز  ،ياألردنـــكـــان لهـــا دور فاعـــل فـــي الحـــراك الجمـــاهیري  االجتمـــاعيالتواصـــل 

فـي  ،)2011دراسـة الـدلیمي ( وهـذا مـا یتفـق مـع دراسـة اتـهالیفي الحراك ومن ثم المشاركة في فع طلبةال

 قضـایاالفـي اسـتخدامًا مـن جانـب الجمهـور  االجتمـاعيشـبكات التواصـل  أكثـر الجانـب السیاسـيأن 

  .االجتماعيالتواصل  شبكاتفي  للعرض مهمة تعتبرها التي والموضوعات
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   :القسم الثالث

  .لمعلوماتوا األخبار للحصول على االجتماعي التواصل شبكات على طلبةال اعتماد دوافع

  )4:14(جدول 

  )طلبةال اعتماد دوافع(نتائج اإلحصاء الوصفي للمتغیر المستقل 

 المتوسط العبارة الرقم
االنحراف 
 المعیاري

 0.88  4 وسیلة سهلة للحصول على المعلومات  االجتماعيالتواصل  شبكات 1

  0.86 4 خرینالمجتمع مع اآل قضایامناقشة  االجتماعيالتواصل  شبكاتیمكنني من خالل  2

3 
ــــي المهــــارات الشخصــــیة والحیاتیــــة  االجتمــــاعيالتواصــــل  شــــبكاتشــــعر بــــأن أ تنمّ

 والتعامل مع اآلخرین
4 1.03 

 0.96 2 للتسلیة والترفیه فقط االجتماعيالتواصل  شبكاتستخدم أ 4

 0.97 4 تصال باألصدقاء والتعرف على أصدقاء جددلال االجتماعيالتواصل  شبكاتستخدم أ 5

 1.01 4 الفرصة للتعبیر عن اآلراء بحریة  االجتماعيالتواصل  شبكاتتتیح   6

 0.72 4 متنوعه في عرض أنشطة مختلفة االجتماعيالتواصل  شبكات 7

 1.22 3 أيبها مجموعات متجانسة ومتشابهة في الر  االجتماعيالتواصل  شبكات 8

 0.76 4 ه على الجمهورًا بعینأیر  )تلفزیون ،إذاعة ،صحف( تعرض وسائل االعالم 9

ـن االجتماعيالتواصل  شبكاتتسمح  10  0.88 4 بحشد الجماهیر وراء موقف معیّ

 1.2 3 الحقیقة مجردة االجتماعيالتواصل  شبكاتتقدم  11

 0.97 3 )مثل الحراك الجماهیري( الشعبیة قضایافي ال االجتماعيالتواصل  شبكاتثق بأ 12

 0.9 4 المصورة تلفزیونیا األخبارلمشاهدة  تماعياالجالتواصل  شبكاتستخدم أ 13

 0.93 4 لمشاهدة خبر ما االجتماعيالتواصل  شبكات إلىوقت  أيستطیع العودة في أ 14

 0.8 4  األخباروسیلة سهلة للحصول على المعلومات و  االجتماعيالتواصل  شبكات 15
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 0.88 4 من مستوى ثقافتي االجتماعيالتواصل  شبكاتتزید  16

 1.03 4  وتعلیمیة وسائل ترفیهیة االجتماعيالتواصل  شبكاتتوفر   17

 1.14 4 موحد حول قضیة معینة أيفي تكوین ر  االجتماعيالتواصل  شبكاتتساعد  18

 1.16 4 البحث عن معلومة جلمن أ االجتماعيستخدم شبكات التواصل أ 19

 0.78 4 ألفكار مع اآلخرینتبادل اآلراء وا في االجتماعيشبكات التواصل  تساهم 20

 0.85 4.2 األخبارجل الحصول على آخر أمن  االجتماعيالتواصل  شبكات ستخدمأ  21

 0.82 4 فكار متنوعة ومتعددةعلى آراء وأ االجتماعيالتواصل  شبكاتتحتوي  22

 1.13 4  متابعة الخبر الذي یناسب توجهاتي الحریة في االجتماعيالتواصل  شبكاتتتیح لي   23

24 
فــي متابعــة األحــداث الجاریــة والحصــول  االجتمــاعيعتمــد علــى شــبكات التواصــل أ

  على المعلومات
4 0.93 

  .التحلیل اإلحصائي لعینة الدراسة إلىمن إعداد الباحث استنادا : المصدر
  

یــة اعتمادنتــائج اإلحصــاء الوصــفي لعامــل  إلــىوالــذي یشــیر ) 4:14(مـن خــالل الجــدول رقــم 

 بـین وجـد أن المتوسـطات الحسـابیة للمتغیـرات قـد تراوحـت ،االجتمـاعيالتواصـل  بكاتشـعلـى  طلبةال

جـــل أمـــن  االجتمـــاعيالتواصـــل  شـــبكات اســـتخدم(وأن أعلـــى متوســـط حســـابي كـــان للفقـــرة  ،)4.2 2(

 وأدنـــى مســتوى كـــان عنــد الفقـــرة ،)4.2( وقـــد بلــغ متوســـطها الحســابي) األخبــارالحصــول علــى آخـــر 

ویشــار  ،)2(حیــث بلــغ متوســطها الحســابي ) للتســلیة والترفیــه فقــط االجتمــاعيل التواصــ شــبكاتاســتخدم (

  .جابیة في جمیع العباراتیإستجابة في كل العبارات المتضمنة عامل الدوافع كانت أن اال إلى

شـــبكات  أكثـــر الجانـــب السیاســـيفـــي أن  ،)2001 دراســـة نجـــوى(وهــذا مـــا یتفـــق مـــع دراســـة 

 االجتمـاعي التواصـل شـبكات علـى طلبـةال اعتمـاد دوافـعحیـث ن اسـتخدامًا مـ االجتمـاعيالتواصـل 

  .والمعلومات األخبار للحصول على
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  الفصل الخامس

  نتائج وتوصیات الدراسة
  

  النتائج :أوال

  توصیات الدراسة: ثانیاً 
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  الفصل الخامس
  توصیات الدراسةو  نتائج

  .النتائج :أوال

  :یأتيا ما العدید من النتائج ولعل أهمه إلىتوصلت الدراسة 

 یـةاألردن الجامعـات طلبـة اعتمـادوجـد الباحـث أن المقیـاس الـذي قـام مـن خاللـه الباحـث بقیـاس  .1

صـادق وثابـت بدرجـة  والمعلومـات األخبـار علـى للحصـول االجتمـاعي التواصـل شـبكات علـى

 .صالحیة األداة المستخدمة للدراسة إلىمما یشیر  .0.86%

سـمرنوف  –شـار معامـل كـولمغروف أوزیع طبیعي حسب ما توجد الباحث أن عینة الدراسة تتبع ل .2

 .اإلحصائیة التي استخدمها للدراسةب الیصحة اختیار األس إلىمما یشیر 

ــــ طلبـــــةمــــن ال%) 98(أن مـــــا نســــبته  توضــــح للباحــــث .3 التواصـــــل  شــــبكاتان یســـــتخدمون فــــي عمّ

أن هــــذه یعنـــي  ممــــا، %)2( شـــبكاتفیمـــا بلغــــت نســـبة الــــذین ال یســـتخدمون هــــذه ال ،االجتمـــاعي

 االجتماعیــــةالشـــریحة تـــدرك أهمیــــة هـــذه الشــــبكات وطبیعـــة دورهــــا علـــى المســــتویات الشخصـــیة و 

 أكثـركمـا أن هـذه الشـریحة مـن  ،لتلبیـة احتیاجـاتهم ورغبـاتهم ،اسـتخدامها إلىون جأفیل ،والسیاسیة

 لـــذلك فإنهـــا تحـــرص علـــى مواكبـــة التطـــورات التكنولوجیـــة فـــي العدیـــد مـــن ،الشــرائح علمـــًا ومعرفـــة

  .االجتماعيالتواصل  ومن بینها اإلعالم الجدید وشبكات ،المجاالت

ــــةالتــــي یســــتخدمها ال االجتمــــاعيالتواصــــل  شــــبكاتوفیمــــا یتعلــــق ب .4 ــــائج  ،طلب أنهــــا  إلــــىتشــــیر النت

حیــث جــاء الفیســبوك  ؛أخــرىو  ،تــویتر ویوتیــوبو  فیســبوك :فقــط هــي شــبكاتربعــة أاقتصــرت علــى 

 شـــبكاتتــــاله اســـتخدام ال ،%)89(وبمـــا نســبته  طلبـــةالالتــي یســـتخدمها  شـــبكاتفــي مقدمـــة هـــذه ال

األمــر الــذي %)2(موقــع یوتیــوب بنســبة  ،%)4(ثــم موقــع تویتـــر بنســبة %) 5(بمــا نســبته  خـرىاأل
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قبــال المســتخدمین علیهــا ،شــبكاتیؤكــد فاعلیــة هــذه ال خاصــة موقــع الفیســبوك الــذي یســتخدمه  ،وإ

فــي أن الفیســبوك  ،)2009 ،القــوي عبــد(ســة وهــذا مــا یتفــق مــع درا ،ین فــي العــالمیــعشــرات المال

 .استخدامًا من جانب الجمهور سواء الذكور أو اإلناث االجتماعيشبكات التواصل  أكثر

 الحصـول علـى فـي طلبـةال علیهـا یعتمـد التـي اإلعالمیـة الوسـائلمن خالل السؤال للباحث عـن  .5

باألخبـــــار  طلبـــــةال دتزویـــــفـــــي  شـــــبكاتث أن مســـــاهمة هـــــذه التبـــــین للباحـــــ والمعلومـــــات األخبـــــار

تـــاله فـــي المرتبـــة الثانیـــة  ،%)48(وبمســـتوى مرتفـــع بلـــغ  األولـــىجـــاءت فـــي المرتبـــة  لمعلومـــاتوا

أن الـدور الـذي "األمـر الـذي یعنـي  ،%)30(بمستوى مرتفـع بلـغ  ،"اإللكترونیة اإلخباریة شبكاتال"

بینمــا كانــت القنــوات  ،بــةطلن الســابقین كــان مرتفعــًا ومــؤثرًا لــدى الالیفــي المجــ شــبكاتلعبتــه هــذه ال

باإلضــافة أن الباحــث وجــد مــن خــالل عینــة %) 17(بمســتوى بلــغ  ،"الفضــائیة فــي المرتبــة الثالثــة

كـــان أقـــل تـــاثیرًا وحصـــلت علـــى مســـتویات  اإلذاعـــاتوالصـــحف و  خـــرىالدراســـة أن المجـــاالت األ

 .%)2( إلى%) 1(متدنیة وذلك ألن نسبتها تراوحت ما بین 

ظهــرت فقــد أ ،االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتعبــر  اآلخـرین مــع طلبــةفاعــل الوفیمـا یتعلــق بأشــكال ت .6

ومـــا نســــبته %) 38( إذ بلغــــترســـائل المحادثـــة ل طلبــــةاســـتخدام الالنتـــائج أن أعلـــى نســــبة كانـــت 

ــــذي یعنــــي أن  ،للفیــــدیو%) 23(ومــــا نســــبته و  یســــتخدمون المناقشــــة الجماعیــــة%) 25( األمــــر ال

 ،مباشـرة والتـي تتـیح تبـادل اآلراء وتنسـیق المواقـف خـرینیستخدمون أشكال التفاعـل مـع اآل طلبةال

 .والتحفیز للمشاركة

 وجــد الباحــث االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتاســتخدام  أوقــاتعــن  طلبــةمــن خــالل ســؤال الباحــث لل .7

وم الیـــتوزعـــت علـــى فتـــرات  االجتمـــاعيالتواصـــل  شـــبكاتفیهـــا  طلبـــةأن الفتـــرات التـــي یســـتخدم ال

وتوضـح هـذه %). 74(أن نسبة الـذین ال یوجـد وقـت محـدد السـتخدامهم و  ،الواحد بشكل متقارب نسبیاً 
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وقـد یـرتبط ذلــك  ،وم الواحـدإلىـطـوال فتـرات  االجتمـاعيالتواصـل  شـبكاتیسـتخدمون  طلبـةالنتـائج أن ال

  .أحیانا متأخرة أوقاتبظروف عملهم في القطاع الخاص الذي قد یبدأ في 

 االجتمـاعيالتواصـل  شـبكاتفـي اسـتخدام  طلبـةالوقـت الـذي یقضـیه الومـن خـالل السـؤال عـن  .8

 شـــبكاتســـاعات یومیـــًا فـــي اســـتخدام  3یقضــــون أقــــل مـــن  طلبـــةمـــن ال%) 51(أن  وجـــد الباحـــث

فیمــا بلغـــت  ،ســاعات یومیــاً  6–4یقضــون مـــا بــین %) 28(ن مــا نســبته وأ ،االجتمــاعيالتواصــل 

یقبلـون  طلبـةعنـي أن الممـا ی ،%)21(سـاعات  6مـن  أكثـر شـبكاتنسبة الـذین یسـتخدمون هـذه ال

لهــا دور فــي حیــاتهم الشخصــیة  شــبكاتوأن هــذه ال ،االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتعلــى اســتخدام 

 شــبكاتممــا یعنــي أن هــذه ال ،التــي یقضــونها فــي اســتخدامها وقــاتنظــرا لطبیعــة األ االجتماعیــةو 

 .علیها طلبةتقدم خدمات متنوعة تحظى بإقبال ال

 فقــد توصــل الباحــث ،وقــت األزمــات االجتمــاعيالتواصــل  شــبكات طلبــةأمــا فیمــا یتعلــق بمتابعــة ال .9

 ،أحیانـــایشـــاركون  طلبـــةمـــن ال%) 33(ومـــا نســـبته  ،یشـــاركون دائمـــا طلبـــةمـــن ال%) 58(أن  إلـــى

ممــــا یفیـــد بـــأن مـــا نســــبته  %).4(فیمـــا بلغــــت نســـبة الـــذین ال یشـــاركون ،یشـــاركون نـــادراً %) 5(و

توزعــت بــین المتغیــرات  االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتعبــر  تــابعون األزمــاتی طلبــةمــن ال%) 58(

 ،لمتابعـة األزمـات طلبـةممـا یعكـس طبیعـة االهتمـام والتفاعـل الـذي یولیـه ال ،)نـادراً  ،أحیانا ،دائماً (

 .طلبةخاصة وأن طبیعة االهتمام والمشاركة ترتبط بالمرجعیات السیاسیة والفكریة والحزبیة لل

 شــبكاتفسـهم لآلخـرین بصــورة واضـحة وصـریحة عبـر یقـدمون أن طلبــةأن غالبیـة ال وجـد الباحـث .10

فیمـا بلغـت نسـبة الـذین یقـدمون أنفسـهم  ،%)78(حیـث بلغـت نسـبة هـؤالء  ،االجتمـاعيالتواصل 

اســـتخدام أســـماء مســـتعارة بالخصوصـــیة  إلـــىوقـــد یـــرتبط لجـــوء الـــبعض  ،%)22(باســـم مســـتعار 

أو أنهم قـد یكونـون مـن  ،موعدم رغبتهم في تعرف اآلخرین علیهم ألسباب خاصة به ،الشخصیة
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عالمیــــــة یفتــــــرض ل فــــــي التواصــــــل عبــــــر هــــــذه الوســــــائل اإلإال أن األصــــــ ،العنصــــــر النســــــائي

لیســـــهل علـــــیهم التواصـــــل مـــــع معـــــارفهم  ،بالمســـــتخدمین تقـــــدیم أنفســـــهم بشـــــكل صـــــریح وواضـــــح

 .وأصدقائهم

ــ طلبــةمــن ال%) 56(مــا نســبته ن أوجــد الباحــث  .11 ان یســتخدمون صــورتهم الشخصــیة فــي فــي عمّ

فیمـــا بلغـــت نســـبة الـــذین ال یســـتخدمون صـــورهم الشخصـــیة هـــذه  ،االجتمـــاعيالتواصـــل  بكاتشـــ

، األمــر الــذي یعنــي أن هــذه الشــریحة تثــق بهــذه الشــبكات وطبیعــة دورهــا علــى %)44( شــبكاتال

 .احد كبیر جد  إلىوالسیاسیة بنسب متقاربة ومتوسطة  االجتماعیةالمستویات الشخصیة و 

ــــة  سیاســــيالفــــي الجانــــب  شــــبكاتهــــذه الوجــــد الباحــــث أن مســــاهمة  .12 ــــىفــــي المرتب وبنســــبة  األول

األمــر الــذي یعنــي أن  ،%)28(وبنســبة  جتمــاعيالجانــب اال"المرتبــة الثانیــة  تــاله فــي ،%)31(

إال أن  ،طلبــةن الســابقین كــان مرتفعــًا ومــؤثرًا لــدى الالیفــي المجــ شــبكاتالــدور الــذي لعبتــه هــذه ال

 %)13(تدنیــة تراوحــت بــین قــل تــاثیرًا وحصــلت علــى نســب مكــان أ خــرىدورهــا فــي المجــاالت األ

كــان لهــا دور فاعــل  االجتمــاعيالتواصــل  شــبكاتوبــذلك ومــن خــالل النســب نجــد أن  ،%)9(و

فـي الحـراك ومـن ثـم المشـاركة  طلبـةد اهتمـام الیـاوساهمت في تز  ،ياألردنفي الحراك الجماهیري 

  .اتهالیفي فع

 للحصـول علـى االجتمـاعي التواصـل شـبكات علـى طلبـةال اعتمـاد مـن خـالل السـؤال عـن دوافـع .13

التواصـل  شـبكات اسـتخدامن أعلـى متوسـط حسـابي كـان لـدى أوالمعلومات وجد الباحـث  األخبار

  .والمعلومات األخبارجل الحصول على آخر أمن  االجتماعي
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   :توصیات الدراسة :ثانیاً 

حـــد أاصـــل االجتمـــاعي كالتو  شـــبكاتهمیـــة أیبـــین  اعـــالم مســـاقً تـــدریس طلبـــة اإل ضـــرورة -1

 .خالقیاتأوما یترتب على ذلك من معاییر و  ،الجماهیري عالموسائل اإل

 شــــبكاتســــعار رمزیــــة حــــول كیفیــــة اســــتخدام أعقــــد دورات تدریبیــــة لطلبــــة الجامعــــات وب -2

  .التواصل االجتماعي وسبل تسخیرها في خدمة المجتمع

 العلیــا مراحــل العمریــةال فــيجــراء دراســات علــى مجتمعــات مماثلــة مثــل طلبــة المــدارس إ -3

  .التواصل االجتماعي على سلوك وممارسات الطلبة شبكاتلى مدى تأثیر إللوصول 

تبحــث فــي دور كــل شــبكة مــن شــبكات التواصــل فــي التغییــرات  تتابعیــةمحاولــة إجــراء دراســات  -4

ف فــــي دور الشــــبكات وجــــه التشــــابه واالخــــتالأللوقــــوف علــــى  ،ة فــــي الــــوطن العربــــيالسیاســــی

 .وتأثیر اعتمادالمقارنة بین قوتها كأدوات و  حداث التغییرإي بالمساعدة ف

مقارنتـه و  جراء دراسات تتنـاول التسلسـل الزمنـي لـدور اإلعـالم بشـكل عـام فـي التغییـر السیاسـيإ -5

 .االجتماعيبدور شبكات التواصل 

كافـــة فئـــات الشـــعوب العربیـــة باعتبـــار حـــق المعرفـــة  إلـــىالعمـــل علـــى تـــأمین وصـــول اإلنترنـــت  -6

 .اصل من الحقوق األساسیةوالتو 

وتســـلیط  ،قضـــایاهتمـــام بمـــا یطـــرح علـــى شـــبكات التواصـــل مـــن توصـــي الدراســـة الصـــحفیین باال -7

 .برازها بوصفها شدیدة الصلة بحیاة الناسإ الضوء علیها و 

ذلــك ألن المــواطن أصــبح صـــانع  ؛االجتمــاعياإلعـــالم  شــبكاتتفعیــل مشــاركة المــواطنین فــي  -8

نالتـــي تحظـــى باهتمـــام وثـقــــة  ،بكاتشـــالحـــدث واإلعالمـــي فـــي هـــذه ال مـــن الجمهـــور  ملحـــوظیْ

 .العادي وصناع القرار
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مـــن واقـــع اســـتخدامات  االجتماعیـــةإجـــراء دراســـات علمیـــة للمضـــامین المتاحـــة علـــى الشـــبكات  -9

بمــــا یســــمح بــــالتعرف علــــى كیفیــــة اســــتخدام هــــذه  ،األفــــراد فــــي مراحــــل عمریــــة ومهنیــــة متعــــددة

 .هاات التواصل فیآلیو  شبكاتال
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  المالحق

  )1(الملحق رقم 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

  
  

   الطالبة ختيأ /الطالب خي أ

 مــام موضـوع بحــث بعنـوانتإلوالتعــاون معـي  ،جابـة عــن كـل األسـئلةباإلالتكــرم مـنكم  أرجـو

 األخبـار علـى للحصـول االجتمـاعي التواصـل شـبكات علـى یـةاألردن الجامعـات طلبـة اعتمـاد"

ـنه سـیتم التعامـل مـع القـوائم بسـریّ أمع العلم " والمعلومات ات یـالغ بانةهـذه االسـت صـممت فقـد ؛ةة تامّ

الشـرق جامعـة مـن  عـالماإلالماجسـتیر فـي  درجـةنیـل لدراسة الطلبات من مت كونهاالبحث العلمي 

   ،،،األوسط

  

  ،،ا منكم المساعدة واهللا ولي التوفیقراجیً 

  الباحث

  سویلم أبو حمید غالب شرحبیل
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 )2(الملحق رقم 

 أسئلة استبیان
 

  .المعلومات الشخصیة :األولالقسم 

  أنثى  ذكر  الجنس – 1

  ...:.أخرى  23 22 21 20 19 18 17  العمر -2

  ........:.أخرى  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانیة  أولىسنة   السنة الدراسة -3

  جامعة الزیتونة جامعة البترا األوسطجامعة الشرق یة األردنالجامعة   الجامعة -4
  

  :االجتماعيالتواصل  شبكاتعادات استخدام  :القسم الثاني

  ال  نعم  ؟االجتماعيالتواصل  شبكاتمستخدمي نت من هل أ -1

  ؟أكثرتستخدم  اآلتیة االجتماعيالتواصل  شبكاتمن  أي -2

 فیسبوك  تویتر  یوتیوب  أخرى:.......  

  والمعلومات؟ األخبار الحصول على في طلبةال علیها یعتمد التي اإلعالمیة الوسائل ما -3

 االجتماعيالتواصل  شبكات  كترونیةاإلل اإلخباریة الشبكات  الصحف  

 اإلذاعات  القنوات الفضائیة  المجالت  اذكرها  :أخرى    

  :تكون بصورة االجتماعيالطریقة المفضلة لدي في عملیة التواصل  -4

  شات(سائل محادثة ر( مناقشة جماعیة  

 فیدیو  محادثة صوتیة  

 لكترونیةة إرسال  
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  : خالل وقاتاأل  أغلبفي  اعياالجتمالتواصل  شبكاتأستخدم  -5

 فترة الصباح  فترة الظهیرة  في المساء   

 مختلفة أوقات  

   :وم بمعدلإلىخالل  االجتماعيالتواصل  شبكات یكون استعمال -6

  ساعات یومیاً  3 - من ساعة واحدة   ساعات یومیا 6– 4من  ساعات یومیا 6من  أكثر  

   :وقت األزمات بصورة تماعياالجالتواصل  شبكاتقوم بمتابعة أ -7

 دائمة  أحیانا  نادرا   أشاركال  

  :االجتماعيالتواصل  شبكاتفي  أيأستخدم عند مشاركة الر  -8

اسمي الحقیقي  اسم مستعار  

  ال  نعم : االجتماعيالتواصل  شبكات الشخصیة في ستخدم صورتيأ -9

  :االجتماعيالتواصل  شبكاتفي  للعرض مهمة تعتبرها التي والموضوعات قضایاال ما -10

 سیاسیة  اقتصادیة  اجتماعیة  ترفیه وتسلیة   

 ریاضیة  أخرى.....  
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   األخبار للحصول على االجتماعي التواصل شبكات على طلبةال اعتماد دوافع :القسم الثالث

 العبارة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محاید أوافق
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

           وسیلة سهلة للحصول على المعلومات  االجتماعي التواصل شبكات 1

2 
 قضــــایامناقشــــة  االجتمــــاعيالتواصــــل  شــــبكاتیمكننــــي مــــن خــــالل 
           المجتمع مع اآلخرین

3 
ـــي المهــارات الشخصـــیة  االجتمــاعيالتواصــل  شـــبكاتشــعر بــأن أ تنمّ

           والحیاتیة والتعامل مع اآلخرین

           للتسلیة والترفیه فقط االجتماعيواصل الت شبكاتستخدم أ 4

5 
تصــال باألصــدقاء والتعــرف لال االجتمــاعيالتواصــل شــبكات ســتخدم أ

           أصدقاء جدد إلى

           الفرصة للتعبیر عن اآلراء بحریة  االجتماعيالتواصل  شبكاتتتیح   6

           لفةمتنوعه في عرض أنشطة مخت االجتماعيالتواصل  شبكات 7

8 
بهــا مجموعــات متجانســة ومتشــابهة فــي  االجتمــاعيالتواصــل  شــبكات

           أيالر 

9 
ًا بعینــه علـــى أیــر  )تلفزیـــون, إذاعــة, صــحف( تعــرض وســائل اإلعـــالم

            الجمهور

10 
بحشــــد الجمــــاهیر وراء موقــــف  االجتمــــاعيالتواصــــل  شــــبكاتتســــمح 

ـن            معیّ

           الحقیقة مجردة االجتماعيالتواصل  شبكاتتقدم  11

12 
الحـراك  :مثـل( الشـعبیة قضـایافي ال االجتماعيالتواصل  ثق بشبكاتأ

           )الجماهیري

13 
ــــارلمشــــاهدة  االجتمــــاعيالتواصــــل  شــــبكاتســــتخدم أ المصــــورة  األخب

           اتلفزیونی 
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 العبارة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محاید أوافق
ال 
 قأواف

ال أوافق 
 بشدة

14 
 االجتمـــــاعيالتواصـــــل  شـــــبكات إلـــــىوقـــــت  أيســــتطیع العـــــودة فـــــي أ

           لمشاهدة خبر ما

15 
وسـیلة سـهلة للحصـول علـى المعلومـات  االجتمـاعيالتواصل  شبكات

            األخبارو 

           من مستوى ثقافتي االجتماعيالتواصل  شبكاتتزید  16

            وتعلیمیة وسائل ترفیهیة االجتماعياصل التو  شبكاتتوفر   17

18 
موحـــد حــــول  أيفـــي تكــــوین ر  االجتمــــاعيالتواصـــل  شــــبكاتتســـاعد 

           قضیة معینة

           البحث عن معلومة جلمن أ االجتماعيستخدم شبكات التواصل أ 19

20 
تبـــادل اآلراء واألفكـــار مـــع  فـــي االجتمـــاعيشـــبكات التواصـــل  تســـاهم

           آلخرینا

21 
الحصـول علـى آخـر  جـلمـن أ االجتمـاعيالتواصـل  شـبكاتسـتخدم أ 

           األخبار

22 
ـــــوي  فكـــــار متنوعـــــة علـــــى آراء وأ االجتمـــــاعيالتواصـــــل  شـــــبكاتتحت
           ومتعددة

23 
الحریة في متابعـة الخبـر الـذي  االجتماعيالتواصل  شبكاتتتیح لي  

            یناسب توجهاتي

24 
في متابعة األحـداث الجاریـة  االجتماعيعتمد على شبكات التواصل أ

            والحصول على المعلومات

  

  ،،،ا لدعمكمشكرً 
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  )3(الملحق رقم 

  أسماء محكمي االستبانة

  االعالم كلیة – البترا جامعة – االردن  ابوعرجة تیسیر الدكتور - 1

  والعلوم االداب كلیة – لبتراا  جامعة – االردن  خضر فخري الدكتور -2

  االعالم كلیة – االوسط الشرق جامعة – االردن  المناصیر محمد الكتور -3

  االعالم كلیة -االوسط الشرق جامعة – االردن  یاسین صباح الدكتور -4

  االعمال ةكلی – االوسط الشرق جامعة – االردن  الضالعین علي الدكتور -5

  االعالم كلیة – الزرقاء جامعة – ردناال  العدوان محد الدكتور -6
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  )4(الملحق رقم 

  تسهیل المهمة
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  )5(الملحق رقم 
  إقرار المدقق اللغوي

  

  


