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الملخص
هدفت الدٍاسة إلى معٍفة دٍجة تأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية األٍدنية
للعام  ،2018وتناولت الدٍاسة أٍَز أحداث عام  ،2018التي كان لها صدى وتفاعل على شَكات
التواصل اَلجتماعي ،وتأِثيٍها على تغييٍ الخطط واألولويات الحكومية ،وكذلك عٍض ٍَنامج الحكومة
الحالية لخططها للعامين .2020-2019
تكون مجتمع الدٍاسة من أعضاء مجلس النواب الِثامن عشٍ الَالغ عددهم  130مفٍدة ،والذين
لهم تماس مَاشٍ َالحكومة وق اٍٍاتها ،تم استعادة ( )105استَانة من أصل ( )130وزعت ،معززة
َاستخدام المنهج الوصفي َأسلوب المسح الميداني الشامل.
وتوصلت الدٍاسة إلى عدد من النتائج منها أن نسَة  %56.2من المَحوِثين يستخدمون الواتس
تأِثيٍ قويا
ا
أب َالدٍجة األولى ،يليه الفيسَوك َنسَة  ،%38.1ويٍون أن لشَكات التواصل اَلجتماعي
على الق اٍٍات الحكومية.
تأِثيٍ على الق اٍٍات الحكومية وأولياتها من إلغاء
ا
وَينت الدٍاسة أن لشَكات التواصل اَلجتماعي
أو تعديل أو اإلَقاء على ق اٍٍاها ،إذ َلغ المعدل الكلي ( )%83.3وهي دٍجة مٍتفعة لتأِثيٍ شَكات

ل

التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية من وجهة نظٍ المَحوِثين ،وهو ما دفع َحكومة د .عمٍ
الٍزاز في أواخٍ عام  2018إلى اإلعالن عن مشٍوع النهضة "أولويات الحكومة ."2020/2019
وكشفت الدٍاسة أن اغلب أعضاء مجلس النواب الِثامن عشٍ َل يستخدمون شَكة التويتٍ ،وأن
هناك حاجة لمزيد من الدٍاسات التي تتعلق َشَكات التواصل اَلجتماعي وعالقتها َالق اٍٍات الحكومية،
كما تدعو الدٍاسة الحكومة َفتح مزيد من القنوات اَلتصالية مع الجمهوٍ ،وعمل وٍشات توعوية لما
ينشٍ على هذ ِ الشَكات.
كلمات مفتاحية :شبكات التواصل االجتماعي ،الق اررات الحكومية ،مجلس النواب الثامن عشر
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The Impact of Social Networks on Government Decisions from the Point
of View of Members of the Eighteenth House of Representatives
Survey Study
Prepared:
Elias Qaraqe
Supervised by:
D. Hanan Alkeswani
Abstract
The study examined the impact of the social networks on the Jordanian government
decisions for the year 2018. The study examined the most important events of 2018, which
had an echo and interaction on the social networks, and their impact on changing government
plans and priorities, as well as presentation of the current government program for its plans
for the years 2019-2020.
The study population is one of the 130 members of the House of Representatives,
who have direct contact with the government and its decisions. 105 of the 130 distributed
samples were restored, supported by the descriptive approach in the comprehensive field
survey method.
The study found that 56.2% of the respondents use WhatsApp as a first place,
followed by Facebook with 38.1%, and believe that social networks have a strong impact on
government decisions.
The study showed that social networks influence government decisions and priorities
by canceling, modifying or maintaining their decision. The total rate reached (83.3%), which
is a high degree of influence of social networks on government decisions from the point of

ن

view of respondents. Omar al-Razzaz in late 2018 to announce the renaissance project
"Government Priorities 2019/2020."
The study revealed that most of the members of the Eighteenth House of
Representatives do not use the Twitter network, and that there is a need for more studies
related to the social networks and their relationship to government decisions. The study also
calls on the government to open more channels of communication with the public and the
work of awareness workshops for what is published on these networks.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
 1-1مقدمة
شهد عالمنا المعاصٍ تحوَلت في اإلعالم والتواصل واَلتصال ،وفي صناعة الخٍَ والمعلومة
ونشٍها ،والتعامل والتفاعل معها .وتعد شَكات التواصل اَلجتماعي من وسائل اَلتصال اإلنساني الحديِثة،
والتي نشأت في نهاية القٍن العشٍين الماضي ،وتطوٍت منذ َداية القٍن الحادي والعشٍين الحالي ،حيث
تدخل في مجاَلت الحياة المختلفة كوسيلة لالتصال ،والتي تعمل على تأكيد ،أو تعديل ،أو تغييٍ
سلوكيات األفٍاد تجا ِ القضايا ذات اَلهتمام المشتٍك ،وامتد هذا التأِثيٍ إلى الحكومات وخططها وق اٍٍاتها،
حيث كان يَدو ذلك من خالل تٍاجع الحكومات َين الحين واألخٍ عن َعض ق اٍٍاتها أو تعديل َعضها
أو َذل جهد إضافي في تٍَيٍها.
تعد شَكات التواصل اَلجتماعي على اختالف أنواعها ومسمياتها ،من فيسَوك ،وتويتٍ ،وواتس
أب وغيٍها ،منصات مفتوحة أمام الجمهوٍ للتعَيٍ عن اتجاهاته وأفكاٍ ِ ،ويستطيع أن يتحدث َما يجول
في خاطٍ ِ ،دون ٍقاَة أو قيود عليه ،ونتيجة الحواٍ على هذ ِ الشَكات تَني مواقف وأٍاء مؤيدة أو
معاٍضة أو محايدة ،وهذ ِ األدوات َاتت جزء من اهتمامات واستخدامات الجمهوٍ.
إن جمهوٍ القٍن الحادي والعشٍين يشاهد نفسه أكِثٍ من أي جمهوٍ مٍ على التاٍيخ ،وَل سيما
أنه يٍى نفسه جزء أساسي من العملية اَلتصالية ،فإذا لم يتم تمِثيله ،سيعٍَ عن استيائه فهو يٍى نفسه
في كل مكان ،مع أنه َل يمكن أن يتحكم في صوٍته (كولمان.)2012 ،
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وعلى الصعيد األٍدني ،فقد أجٍيت دٍاسة علمية حول استخدام شَكات التواصل اَلجتماعي،
حيث َلغ نسَة عدد مستخدمي اإلنتٍنت في األٍدن  %80من عدد السكان في عام  ،2018وَلغت نسَة
مستخدمي شَكات التواصل اَلجتماعي  %75من عدد السكان ،وما نسَته  %70ما َين سن 36-18
يستخدمون شَكات التواصل اَلجتماعي .وهذ ِ النتائج تشيٍ إلى اَلنتشاٍ الكَيٍ َلستخدام هذ ِ الشَكات
َين أفٍاد المجتمع األٍدني ،مما يدل على سٍعة انتشاٍ المعلومات َين أفٍاد المجتمع في القضايا ذات
اَلهتمام ).Pew Center Research, (2018
شخص جاللة الملك عَد اهلل الِثاني جوانب إيجاَية وأخٍى سلَية في شَكات التواصل اَلجتماعي
التي وصفها َأنها "منصات تواصل أم تناحٍ اجتماعي" ومما جاء في مقال جاللته" :لدينا قيم تجسد
معاني التضامن والتكافل قادٍة على أن تَقينا ملتفين حول الوطن ،هذ ِ القيم وٍِثناها ونغٍسها في أَنائنا،
ولكن هذ ِ الشَكات أصَحت مِثقلة َالعدوانية ،والتجٍيح ،والكٍاهية ،وجلد الذات ومٍتعا للقدح والذم،
والمعلومات المضللة الهادفة إلى خلخلة هذا النسيج المتٍاَط ،وفي أغلب األحيان َل ضواَط أخالقية ،أو
اجتماعية ،أو التزام َالقانون الذي ينصف الجميع ،إن من اآلٍاء على شَكات التواصل اَلجتماعي ما
تحتٍم ،ويظهٍ الحٍص على حب الوطن ،والقليل ما يعكس حالة اجتماعية سلَيةَ ،عيدة كل الَعد عنا
وعن قيمنا وما تٍَينا عليه ،ويجب معٍفة من يقف وٍاءها ،وما هي أجندته"
منصات-التواصل-أم-التناحٍ-اَلجتماعي؟
ّ https://kingabdullah.jo/
وعقب انتقاد جاللة الملك عَد اهلل الِثاني لَعض ما ينشٍ في شَكات التواصل اَلجتماعي متسائال
عن أسَاب تزايد تداول الشائعات ،واألخَاٍ الملفقة ،والمضللة ،والمشوهة للمنجزات الوطنية ،واغتيال
الشخصية على شَكات التواصل اَلجتماعي ،كان لزاما على الحكومة التصدي للشائعات وقطع الطٍيق
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على التضليل عٍَ إنشاء منصة الكتٍونية أطلق عليها "حقك تعٍف" تهدف إلى تقديم المعٍفة َشفافية
ومصداقية ،من خالل تقديم المعلومة الدقيقة وَالسٍعة المناسَة (.)https://haggak.jo
ومنذ َداية عام  2018شهدت الساحة األٍدنية العديد من األحداث السياسية واَلقتصادية
واَلجتماعية ،ونتيجة ألهمية تلك األحداث لدى أفٍاد المجتمع فقد شهدت شَكات التواصل اَلجتماعي
تَادَل ضخما للمعلومات َين أفٍاد ِ حولها ،مما أصَح يشكل في َعض القضايا ٍأيا عاما.
وللحكومات أولويات تعمل على تنفيذها من خالل خطط تعدها لهذ ِ الغاية ،ولقد قامت حكومة
الدكتوٍ عمٍ الٍزاز َإعداد أجندة ألولوياتها ،ليصاٍ إلى تنفيذها خالل عامي  2019و ،2020سميت
َمشٍوع النهضة ،وتم نشٍها على اإلنتٍنت لتكون َين أيدي الجمهوٍ ومتاحة لالطالع عليها.
إن للجمهوٍ أولويات وحساَات خاصة َه يعمل عليها من خالل التحشيد لها على شَكات
التواصل اَلجتماعي ،وقد يحدث أن تتعاٍض أولويات الحكومة مع أولويات الجمهوٍ ،مما يؤدي في
حاَلت إلى تٍاجع الحكومة عن تنفيذ َعض خططها ،أو تغيٍ أولوياتها ،وذلك نتيجة الضغط الشعَي
عليها ،كما أنها في َعض القضايا لم تقدم الموضوع ،أو القضية إلى الجمهوٍ َالطٍيقة أو اآللية المناسَة.
وفي ظل ندٍة الدٍاسات األٍدنية حسب علم الَاحث التي تتناول العالقة َين ما يعٍض على
شَكات التواصل اَلجتماعي ،وعالقته َأولويات الحكومة ،وتأِثيٍ أجندة الجمهوٍ على أولويات الحكومة،
تأتي الحاجة إلى إجٍاء مِثل هذ ِ الدٍاسة لٍصد أولويات الحكومة وما تتعٍض له من ضغوط تماٍسها
عليهم شَكات التواصل اَلجتماعي وكيفية التعامل مع هذ ِ القضايا َين تغييٍ أو اإلَقاء على موقفها أو
التعديل عليها.
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 1-2مشكلة الدراسة:
المتاَع للق اٍٍات الحكومية يالحظ أن هناك عملية مد وجزٍ في الق اٍٍات التي تتخذها الحكومة
األٍدنية ،وقد يٍجع ذلك إلى العديد من العوامل ومنها ما ينشٍ في وسائل اإلعالم ،وشَكات التواصل
اَلجتماعي ،والتي تعتٍَ من الوسائل التي تدفع الجمهوٍ إلى اَللتفاف حولها لتكوين ٍأي عام حول
قضية أو قٍاٍ ما اتخذته الحكومة األٍدنية.
لذلك جاءت هذ ِ الدٍاسة لمعٍفة دٍجة تأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية
األٍدنية ودوٍ هذ ِ الشَكات في إعادة تٍتيب أولويات الحكومة حول القضايا السياسية واَلجتماعية
واَلقتصادية التي تهم الٍأي العام.
ويمكن َلوٍة مشكلة الدٍاسة في اإلجاَة عن التساؤل التالي :إلى أي دٍجة أِثٍت شَكات التواصل
اَلجتماعي في الق اٍٍات التي تتخذها الحكومة األٍدنية؟ َهدف معٍفة دٍجة تأِثيٍ شَكات التواصل
اَلجتماعي في الق اٍٍات الحكومية
تحددت مشكلة الدٍاسة في معٍفة دٍجة تأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية
األٍدنية ،ودوٍ هذ ِ الشَكات في إعادة تٍتيب أولويات الحكومة حول القضايا السياسية واَلجتماعية
واَلقتصادية التي تهم الٍأي العام.
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 1-3أهداف الدراسة وأسئلتها:
تمِثل هدف الدٍاسة في اإلجاَة عن السؤال الٍئيس وهو ما دٍجة تأِثيٍ شَكات التواصل
اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية وتٍتيب أجندتها تجا ِ القضايا التي تهم الٍأي العام األٍدني؟ ويندٍج
تحت هذا الهدف األسئلة التالية:
 .1ما طَيعة وأنماط استخدام أعضاء مجلس النواب الِثامن عشٍ لشَكات التواصل اَلجتماعي؟
 .2ما دوافع (أسَاب) متاَعة النائب للقضايا التي تتناولها شَكات التواصل اَلجتماعي؟
 .3ما شَكات التواصل اَلجتماعي التي تقوم َمناقشة الق اٍٍات الحكومية َاستمٍاٍ ،من وجهة نظٍ
أعضاء مجلس النواب الِثامن عشٍ؟
 .4ما القضايا التي نشٍتها شَكات التواصل اَلجتماعي وأخذت أولوية ضمن أجندة الحكومة أكِثٍ من
غيٍها من وجهة نظٍ أعضاء مجلس النواب؟
 .5كيف أِثٍت شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية من وجهة نظٍ أعضاء مجلس
النواب؟

 1-4أهمية الدراسة:
تٍَز أهمية الدٍاسة كونها تتناول تأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية من
وجهة نظٍ مجلس النواب الِثامن عشٍ للعام  ،2018وذلك َسَب اَلنتشاٍ الواسع في استخدام هذ ِ
الشَكات من قَل أفٍاد المجتمع األٍدني وخصوصا َين فئات الشَاب منه.
ويمكن اَلستفادة من نتائجها من قَل الجهات ذات العالقة مِثل:
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 .1الجهات الرسمية الحكومية من أجل تطويٍ الشَكات التفاعلية التي أنشأتها الجهات الحكومية
لخدمة الجمهوٍ والمصلحة الوطنية العليا.
 .2منظمات المجتمع المدني التي تهتم َقضايا شَكات التواصل اَلجتماعي ،والتي ستكون هذ ِ
الدٍاسة لَنة لمزيد من الدٍاسات وتفتح جوانب أخٍى للدٍاسة.
 .3المؤسسات اإلعالمية :لتكون الدٍاسة لَنة في تطويٍ عملها المؤسسي.
 .4الباحثون :يمكن اَلستفادة منها كدٍاسات ساَقة ،ومحوٍ مهم ألَحاث قادمة ومستقَلية.

 1-5حدود الدراسة:
الحدود الزمانية :الفصل الدٍاسي الِثاني للعام الدٍاسي .2019-2018
الحدود المكانية :العاصمة عمان.
الحدود البشرية :أعضاء مجلس النواب األٍدني الِثامن عشٍ.

 1-6محددات الدراسة:
 .1يقتصٍ مجتمع الدٍاسة على أعضاء مجلس النواب الِثامن عشٍ لغاية هذ ِ الدٍاسة.
 .2تقتصٍ على فتٍة زمنية محددة وهي الق اٍٍات الحكومية الصادٍة لعام .2018
 .3اَلستَانة التي أعدت خصيصا لغايات هذ ِ الدٍاسة.

 1-7مصطلحات الدراسة:
التأثير :التغييٍ الذي يحدث في سلوك اإلنسان نتيجة َعض المعلومات التي يستقَلها وتؤِثٍ
على مخزونه المعٍفي وتدفعه للقيام َتصٍف مغايٍ للعمل الذي اعتاد عليه (مٍاد.)2013 ،
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يعرف إجرائيا ما تحدِثه شَكات التواصل اَلجتماعي من ضغط على الق اٍٍات الحكومية َاتجا ِ
إما إلغاءها أو تعديلها أو دعمها.
شبكات التواصل االجتماعي :خدمات تؤسسها وتٍَمجها شٍكات كٍَى لجمع المستخدمين
واألصدقاء ولمشاٍكة األنشطة واَلهتمامات ،وللَحث عن تكوين صداقات والَحث عن اهتمامات
وأنشطة لدى أشخاص آخٍين( .الدليمي.)2015،
الق اررات الحكومية األردنية :كل ما يصدٍ عن حكومة المملكة األٍدنية الهاشمية من مشاٍيع
قوانين ،أو أنظمة ،أو تعليمات (ديوان التشٍيع والٍأي داٍ ٍئاسة الوزٍاء).
تعرف الق اررات الحكومية إجرائيا :كل ما يصدٍ عن حكومة المملكة األٍدنية الهاشمية من
إجٍاءات معينة سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن ٍصد أِثٍها على الناس أو الجمهوٍ خالل عام
.2018
البرلمان :مصطلح أطلق في القٍن الِثالث عشٍ يشيٍ إلى اجتماع للمناقشة ،وهي كلمة فٍنسية األصل
مشتقة من الفعل َ Parlerمعنى تكلم ،وهو الهيئة التشٍيعية في الدولة تقٍ القوانين وتٍاقب نشاط
السلطة التنفيذية (الكيالي.)1990 ،
تعريف مجلس النواب األردني الثامن عشر التعريف إجرائيا :يطلق عليه اسم الٍَلمان وهو السلطة
التشٍيعية في المملكة األٍدنية الهاشمية ويتكون من  130عضو.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
 2-1مقدمة:
تعد شَكات التواصل اَلجتماعي ظاهٍة تفاعلية في ظل ما يسمى (اإلعالم الجديد) ،ويماٍس
من خالله المستخدمون كافة األنشطة اَلتصالية والتفاعلية وَحٍية مطلقة ،ولم تعد أداة اتصال وتسلية
وتَادل لألفكاٍ واآلٍاءَ ،ل وصلت حسب المختصين لتشكل أداة من أدوات اإلعالم التفاعليَ ،حيث
يتواصل المستخدمون من شتى َقاع األٍض في َوتقة واحدة تجمعهم اهتمامات مشتٍكة ،وتتيح لهم
مشاٍكة ملفات وصوٍ وفيديو وغيٍ ذلك ،واٍسال الٍسائل وأنشاء المدونات واَلتصال المَاشٍ (عماٍي،
.)2012
لقد كانت المشاٍكة الشعَية في الق اٍٍات الحكومية األٍدنية في القٍن العشٍين الماضي ،وقَل
ظهوٍ شَكات التواصل اَلجتماعي ،تتم من خالل المسيٍات المؤيدة ،أو المظاهٍات المناهضة لهذ ِ
الق اٍٍات ،أو من خالل اَلجتماعات العامة ،أو الصمت وعدم التفاعل والقَول َما يحدث ،ومنها على
سَيل المِثال أحداث ما سمي َِثوٍة الخَز عام  ،1988والتي أدت إلى عودة الحياة الٍَلمانية وانهاء
األحكام العٍفية في اَلٍدن .هكذا كان التعَيٍ عن المشاٍكة فيما مضى ،وكان لإلعالم التقليدي الحضوٍ
والدوٍ الَاٍز من خالل قادة الٍأي ،الذين يقومون َمحاولة توجيه سلوك أفٍاد المجتمع ودفعهم َلتجا ِ
معين.
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مع التقدم التكنولوجي في القٍن الحادي والعشٍين ،أصَحت شَكات التواصل اَلجتماعي لها
حضوٍ كَيٍ في الساحة الداخلية األٍدنية ،وٍَزت إلى الميدان العام منها شَكة الفيس َوك وواتس أب
وتويتٍ.
وزاد استخدامها من قَل الجمهوٍ عامة والشَاب خاصة ،مما أدى إلى ازدياد تأِثيٍها ودوٍها
والتحوَلت التي يؤديها في المجتمع ،وأصَحت منافسا لإلعالم التقليدي في تشكيل الٍأي العام ،واٍَازها
للقضايا العامة الداخلية والخاٍجية (الدَيسي والطاهات.)2013 ،
ومن وجهة نظٍ الَاحث فإن للحكومة أولويات ،وخططا معدة مسَقا تعمل على تنفيذها خالل
األعوام القادمة ،وفي سياق هذ ِ الدٍاسة نحن نتحدث عن حكومتين في عام  ،2018وهما حكومة الدكتوٍ
هاني الملقي ،والتي استقالت في َداية الشهٍ السادس من عام  ،2018وذلك نتيجة ضغوطات شعَية،
ولعدم وضوح الٍؤيا َينها وَين الجمهوٍ األٍدنيِ ،ثم استلمت منها حكومة الدكتوٍ عمٍ الٍزاز ،وهي
على ٍأس السلطة التنفيذية لتاٍيخ إعداد هذ ِ الدٍاسة  ،وقدمت حكومة الدكتوٍ عمٍ الٍزاز نهج عملها
للسنوات القادمة  ،2020/2019من خالل ٍَنامج أولويات ستعمل عليها سميت َمشٍوع "على خطى
النهضة".
ومن هنا نجد أن لشَكات التواصل اَلجتماعي أجندات خاصة َها ،وللحكومة أجندات تقوم على
تنفيذها ضمن سياسة معينة ،وقد يحدث تضاٍب في المصالح َين األجندات ،وتضغط شَكات التواصل
اَلجتماعي على الحكومة من أجل تغييٍ أولوياتها وخططها في قضايا معينة ،ومن هنا تأتي أهمية نظٍية
تٍتيب األولويات.
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 2-2أبرز أحداث :2018
كان من أٍَز أحداث التي تم ٍصدها عام  ،2018وكان لها حٍاك على شَكات التواصل
اَلجتماعي المواضيع التالية:
ٍ -1فع الدعم عن الخٍَ وضٍيَة المَيعات
 -2السطو على الَنوك
 -3افتتاح السفاٍة األمٍيكية في القدس
 -4استعادة أٍاضي الَاقوٍة والغمٍ
 -5ضٍيَة الدخل من حكومة الملقي إلى حكومة الٍزاز
 -6التفجيٍ اإلٍهاَي في الفحيص ومداهمة نقب الدَوٍ في السلط
 -7قضية تصنيع الدخان "عوني مطيع"
 -8العفو العام
 -9قانون الجٍائم اإللكتٍونية
 -10حادِثة الَحٍ الميت
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 2-3أولويات الحكومة ( .)2020-2019مشروع النهضة الوطني (دولة القانون
واإلنتاج والتكافل) .على الٍاَط المٍفق () http://www.your.gov.jo/
وفي أواخٍ شهٍ 11من العام  ،2018نشٍت ٍئاسة الوزٍاء وِثيقة عمل الحكومة ،والتي حددت
من خاللها حكومة الدكتوٍ عمٍ الٍزاز أولويات عملها لألعوام القادمة  ،2020/2019وذلك َاإلعالن
عن ٍَنامج سمي “على خطى النهضة” (موقع جٍيدة الغد .)2018،وهي موجودة على الٍاَط التالي
 http://www.your.gov.jo/وشمل على ِثالث محاوٍ أساسية هي :دولة القانون ،ودولة اإلنتاج،
ودولة التكافل ،وكل محوٍ يشتمل على عدة أولويات (موقع ٍئاسة الوزٍاء. )2019 ،

 2-4شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداماً:
يختلف استخدام شَكات التواصل اَلجتماعي من شخص آلخٍ ،تَعا لطَيعة اَلستخدام
واَلتصال ،واَلتصال في العالم اَلفتٍاضي يتم من خالل وسائط التواصل اإللكتٍونية ،هذا العالم يتيح
لألفٍاد والجماعات اَلتصال َالغيٍ والمشاٍكة في المعلومات واألفكاٍ وغيٍها ،وَالتالي شيوعها فيما َينهم
(الٍاوي .)2016،وعليه فالتواصل عٍَ شَكات التواصل اَلجتماعي يحاكي اَلتصال الطَيعي َاستِثناء
المواجهة ،وتتميز هذ ِ العملية َتوفيٍ سٍعة توصيل المعلومات على نطاق واسع (َن فتح محمد.)2016 ،
وان شَكات التواصل اَلجتماعي هي مجتمع افتٍاضي يجمع األفٍاد للتحدث ،ومشاٍكة األفكاٍ
واَلهتمامات ،وانشاء صداقات .ويعٍف هذا التعاون والمشاٍكة َشَكات التواصل اَلجتماعي ،والمحتوى
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يتم إنشاؤ ِ من مشاٍكة المئات والماليين من األشخاص المختلفين ( Computer Hope, Social
.)network, 2019
وفيما يلي قائمة تتضمن شَكات التواصل اَلجتماعي األكِثٍ شيوعا َين أفٍاد الجمهوٍ األٍدني
 .1الفيسَوك Facebook
 .2التويتٍ Twitter
 .3الواتس أب Whats app:
 .4اَلنستغٍام Instagram
 .5اليوتيوب Youtube
 .6لينكدان Linkedin
 .7جوجل َلس

 2-5الحياة البرلمانية في األردن
َموجب قٍاٍ فك اَلٍتَاط َين الضفتين َتاٍيخ  ،1988/7/31فقد جٍى تعديل على قانون
اَلنتخاب ،لتكون الدوائٍ اَلنتخاَية تمِثل المملكة األٍدنية الهاشمية "الضفة الشٍقية" ،وجٍت اَلنتخاَات
وفق قانون اَلنتخاب ٍقم  22لسنة  1986وتعديالته ،وذلك َتاٍيخ  ،1989/11/8وَحسب القانون
الجديد فقد تالف مجلس األمة من  80نائَا ،في حين تالف مجلس األعيان من  40عينا (الدعجة،
.)2005
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المجلس الحادي عشٍَ :لقت دعوة المغفوٍ له َإذن اهلل الملك الحسين ٍحمه اهلل ،عام 1989
العودة إلى الحياة الٍَلمانية ،واجٍاء اَلنتخاَات ،تٍحيَا واٍتياحا عاما وواسعا َين كافة التياٍات السياسية،
والحزَية ،والقوى الوطنية في المملكة ،وفي خطَة العٍش التي ألقاها جاللته في افتتاح مجلس األمة عام
 1989قال" :إن الخياٍ الديمقٍاطي َل ٍجعه عنه" (الَطاينة.)2009 ،
المجلس الِثاني عشٍ :وجٍت اَلنتخاَات حسب قانون اَلنتخاب المؤقت الجديدٍ ،قم  15لسنة
كَيٍ
 ،1993والذي صدٍ َتاٍيخ  ،1993/8/17والذي عٍف َقانون الصوت الواحد ،والذي لقي استياء ا
من األحزاب والقوى السياسية في األٍدن ،وهو عكس قانون انتخاب عام  ،1989والذي كان يعطي
حجم األح ازب لصالح
الناخب حق اَلنتخاب لعدد مساو لعدد مقاعد دائٍته اَلنتخاَية ،ونظٍ إليه على أنه ّ
اَلنتماءات العشائٍية ،وقد حل المجلس قَل انتهاء وَليته َشهٍين ،تمهيدا إلجٍاء اَلنتخاَات للمجلس
الِثالث عشٍ (الَطاينة.)2009 ،
المجلس الِثالث عشٍ :من أهم أحداِثه مقاطعة جَهة العمل اإلسالمي اَلنتخاَات احتجاجا على
قانون الصوت الواحد الذي ٍفضت الحكومة آنذاك تعديله ،وٍفع عدد أعضاء مجلس النواب من ِثمانين
إلى مئة وعشٍة من ضمنها كوتا نسائية (الداوود.)2014،
 2003-2001توقف الحياة الٍَلمانية َإٍادة ملكية
المجلس الٍاَع عشٍ :2007-2003جٍى تعديل قانون اَلنتخاب أعضاء المجلس ليصَح 110
أعضاء ،وخصص ستة مقاعد كوتا للنساءَ ،اإلضافة إلى السماح لها َالمنافسة على المقاعد األخٍى
(الَطاينة.)2009 ،
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المجلس الخامس عشٍ  :2010-2007فقد جٍى انتخاَه وفق قانون الصوت الواحد ،وهو لم
يكمل مدته الدستوٍية وحل ،وَعدها دعا الملك إلجٍاء اَلنتخاَات في  2010 /11 /9وحسب قانون
اَلنتخاب الجديد " الدوائٍ الفٍعية" (مجلس النواب.)2019 ،
المجلس السادس عشٍ :2012-2010ومن أهم ق اٍٍاته إجٍاء تعديالت دستوٍية ،وقانون انتخاب
جديد أصَح فيه عدد أعضاء مجلس النواب  150عضوا ،وتحديد مقاعد لألحزاب والكوتا ،وعليه حل
المجلس إلجٍاء اَلنتخاَات َموجب قانون اَلنتخاب الجديد (موقع مجلس النواب.)2019 ،
المجلس الساَع عشٍ :2016-2013جٍت اَلنتخاَات تحت إشٍاف الهيئة المستقلة لالنتخاب،
وأعاد المجلس دٍاسة قانون اَلنتخاب ،وتم تعديله ليصَح عدد أعضاء مجلس النواب إلى  150عضوا،
منها  27مقعدا للقائمة الوطنية ،و 15مقعد خصص للنساء (موقع مجلس النواب.)2019 ،
مجلس النواب الِثامن عشٍ :جٍت اَلنتخاَات وفق قانون اَلنتخاب لمجلس النواب لسنة ،2016
وفق نظام القائمة النسَية المفتوحة وهو المجلس الحالي.
 2-6نظرية ترتيب األولويات:
ظهٍت نظٍيات التأِثيٍ المعتدل لوسائل اَلتصال في أواخٍ الستينيات ،وتدٍس تأِثيٍ وسائل
اَلتصال ،وهي نظٍيات تفاعلية تضع جميع عناصٍ العملية اَلتصالية في اَلعتَاٍ ،وتٍاعي نظٍيات
التأِثيٍ المعتدل طول المدى لوسائل اَلتصال ،ومنها نظٍية تٍتيب األولويات (مكاوي والسيد.)1998 ،
تعود أصول النظٍية إلى الَاحث ليَمان في كتاب أصدٍ ِ عام َ 1922عنوان "الٍأي العام" ويقول
فيه أن وسائل اَلتصال تدعم الصوٍة الذهنية لدى أفٍاد الجمهوٍ ،وفي حاَلت تقدم عالما زائفا يَنى في
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عقول األفٍاد ،وأضاف ليَمان إن األفٍاد يتصٍفون وفق ما يعتقدون أنه الواقع وليس واقع الحال فعال،
وتعمل وسائل اَلتصال من خالل ما تقدمه من قضايا ،وأحداث على تشكيل ٍأي لدى األفٍاد ،وَالتالي
يتكون ٍأي عام حول القضية ،أو الموضوع المعٍوض في وسائل اَلتصال ،ويتصٍفون حسب الصوٍة
التي ٍسمتها وسائل اَلتصال ،وليس كما حدِثت القضية في واقع الحال (مكاوي والسيد .)1998
وفي ِثمانينيات القٍن الماضي أعاد الَاحِثان َلزفيلد وٍَتون النظٍية إلى الواجهة من خالل
التساؤل :من يضع األولويات؟ لتكون اإلجاَة من وجهة نظٍهم أن أولويات وسائل اإلعالم تتكون نتيجة
قوى اجتماعية ،أو سلطة حاكمة في المجتمع تسيطٍ على وسائل اإلعالم ،وتسعى للحفاظ على الَناء
اَلقتصادي ،واَلجتماعي للمجتمع ،وتعتٍَ من النظٍيات المهمة ،ألنها تهتم َدٍاسة اَلتصال الشخصي،
والجماهيٍي على حد سواء (المزاهٍة.)2018 ،
وتدٍس القضايا والمواضيع حسب نظٍية األولويات على طٍيقتين :إما أن نَحث كامل القضايا
المعٍوضة في وسائل اَلتصال ،وعند الجمهوٍ على فتٍة زمنية ،أو فتٍتين ،والطٍيقة األخٍى َحث قضية
واحدة على فتٍات زمنية مختلفة (المزاهٍة.)2018 ،
إن أجندة وسائل اَلتصال تٍتب أجندة الجمهوٍ ،ونتيجة للتطوٍ الذي حدث في وسائل اَلتصال
وظهوٍ أنماط جديدة منها ،ويتمِثل َشَكات التواصل اَلجتماعي ،وأصَح للفٍد دوٍ في طٍح القضايا
ذات اَلهتمام المشتٍك ،والذي يسمى َأجندة الجمهوٍ العام ،وهذ ِ األجندة تؤدي إلى تشكيل ٍأي عام في
القضايا المطٍوحة (دٍويش.)2006،
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ونتيجة لألحداث التي أصاَت الوطن العٍَي من عام  ،2010أصَح يؤخذ َهذ ِ األجندات َعين
اَلعتَاٍ من قَل أصحاب القٍاٍ السياسي ،مما جعل ألجندة الجمهوٍ التي تتمِثل َمجموعة القضايا
واألحداث التي يتم النظٍ في وقت من األوقات على أنها مٍتَة طَقا ألهميتها َالنسَة للجمهوٍ ،والتالي
تؤِثٍ َشكل مَاشٍ على أجندة الحكومة.
إن الوسيلة تقوم َتٍتيب أولويات الجمهوٍ القائم على إعداد محتوى أدوات الوسيلة المتمِثلة
َشَكات التواصل اَلجتماعي ووسيلتها اإلنتٍنت.

 2-7الدراسات السابقة:
دراسة الرعود .)2012( ،بعنوان :دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس
ومصر من وجهة نظر الصحفيين األردنيين.
استخدمت الدٍاسة المنهج الوصفي ونظٍية اَلعتماد ،واألداة المستخدمة هي اَلستَانة ،وهدفت
الدٍاسة إلى التعٍف على دوٍ شَكات التواصل اَلجتماعي في التغييٍ السياسي في تونس ومصٍ من
وجهة نظٍ الصحفيين األٍدنيين ،ودوٍها في التأِثيٍ على الٍأي العام المحلي واإلقليمي.
كَيٍ في
ا
دوٍ
وتوصلت الدٍاسة إلى مجموعة من النتائج منها :إن لشَكات التواصل اَلجتماعي ا
تأِثيٍ على
ا
التحٍيض على اَلحتجاجات ،ومقاومة الٍقاَة ،والدعاية في اإلعالم الٍسمي ،وأن لها
اإلعالم الٍسمي ،وقد أِثٍت في الٍأي العام الداخلي والخاٍجي.
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دراسة رينيس ( .)2013بعنوان شبكات التواصل االجتماعي والحكومة :كيف نعيش بسعادة من أي
وقت مضى؟
Renes, Reint (2013). Social media & the Government: living happily ever
after? Conference: Using ICT, Social Media and Mobile Technologies to
Foster Self-Organisation in Urban and Neighbourhood Governance.
هدفت الدٍاسة إلى الوصول للطٍيقة التي يمكن َها استخدام وسائل اإلعالم اَلجتماعية َنجاح
في المنظمات غيٍ الٍَحية ،والمنظمات الحكومية على أساس أفضل المماٍسات.
وخلصت الدٍاسة إلى عدد من النتائج ومنها:
 يمكن لوسائل اإلعالم اَلجتماعية أن تعزز التفاعل َين المؤسسات الحكومية والجمهوٍ ،من خالل
تحفيز المشاٍكة َشكل عام وحتى تغييٍ السلوك.
 وتم استخدام وسائل اإلعالم اَلجتماعية َشكل أساسي للتواصل وألحداث تغييٍ سلوكي ،أو إلنتاج
عمل جماعي ،أو خلق دعم عام ،أو تحفيز المشاٍكة.
 كما تم استخدام وسائل التواصل اَلجتماعي لتوفيٍ معلومات شخصية مخصصة من أجل تحفيز
الوعي وتَادل المعٍفة.
 ويمكن زيادة فعالية وسٍعة النشٍ من خالل التأِثيٍ الطَيعي ،والمعٍفة ،والموِثوقية ،والحماس لدى
الشخصيات الٍئيسية ،أو قادة الٍأي القادٍين على تقٍيب الٍسالة إلى الفئات المستهدفة المقصودة.
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دراسة الدبيسي والطاهات ( )2013بعنوان :دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي
العام لدى طلبة الجامعات األردنية.
استخدمت الدٍاسة المنهج الوصفي ،واعتمدت نظٍية اَلستخدامات واإلشَاعات ،ومن خالل
استَانة أعدت لهذا الغٍض.
وهدفت الدٍاسة إلى التعٍف على مدى انتشاٍ شَكات التواصل اَلجتماعي ،والعوامل المؤِثٍة في
تشكيل اتجاهات الٍأي العام ،ومدى التنافسية َين هذ ِ الشَكات واإلعالم التقليدي كمصدٍ لألخَاٍ
والمعلومات ،وسقف الحٍية في استخدام هذ ِ الشَكات كأداة للتعَيٍ عن الٍأي.
خلصت دٍاسة الدَيسي والطاهات إلى عدة نتائج من أهمها :أن نسَة كَيٍة تصل إلى %97
من طلَة الجامعات يستخدمون الشَكة العنكَوتية ،وتأتي شَكة التواصل اَلجتماعي الفيسَوك َالمٍتَة
األولى َين الشَكات َنسَة تصل إلى  ،%83وتَين في الدٍاسة أن األغلَية العظمى من الطلَة يتمتعون
َحٍية استخدام شَكات التواصل اَلجتماعي ،وهي مصدٍ للمعلومات َالنسَة لطلَة الجامعات األٍدنية
وتنافس وسائل اَلتصال التقليدية.
وَينت الدٍاسة إلى أن هناك إيجاَيات وسلَيات َلستخدام شَكات التواصل اَلجتماعي ،ومن
أٍَز السلَيات إهداٍ والوقت والجهد ،وتشويه الحقائق ،والتٍويج للشائعات ،وهي من العوامل المؤِثٍة في
تشكيل الٍأي العام لدى طلَة الجامعات األٍدنية.
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دراسة كراكي از ( )2014بعنوان شبكات التواصل االجتماعي في القطاع العام
Karakizaa, M (2014). The impact of Social Media in the Public Sector.
هدفت الدٍاسة لمعٍفة تأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي وتكنولوجيا المعلومات في الحكومات،
والدوٍ النشط للمواطنين في الشؤون العامة ،والشفافية الحكومية.
وتوصلت إلى عدد من النتائج منها :أن تطَيقات شَكات التواصل اَلجتماعي في الحكومات ما
زالت في مٍحلة مَكٍة ،وتٍكزت المَادٍات الحكومية على الشفافية ،وتوصي َحق الحصول على
المعلومات (الَيانات المفتوحة للحكومات) ،ومزيد من استخدام الويب  ،2.0وشَكات التواصل اَلجتماعي.
دراسة كوساك ( )2016بعنوان :تأثير وسائل اإلعالم االجتماعية والويب  2.0على صنع القرار
Cusack, (2016). Impact of Social Media and Web 2.0 on Decision-Making.
هدفت الدٍاسة إلى معٍفة الكيفية التي نتواصل َها ونحصل من خاللها على المعلومات،
ومعالجتها للوصول إلى ق اٍٍات شخصية وعملية ،كذلك معٍفة تأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي والويب
القٍٍ ،وَالتالي
 2.0على اتخاذ القٍاٍ ،وكذلك معٍفة تأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي في عملية صنع ا
تحسين نتائج الق اٍٍات.
وتوصلت الدٍاسة لعدة نتائج منها لقد زادت شَكات التواصل اجتماعي من التٍاَط َين أفٍاد
الجمهوٍ وصانعي القٍاٍ ،وأن للشَكات فعالية وعقالنية في اتخاذ القٍاٍ في َعض الحاَلت ،وتؤِثٍ
سلَا في حاَلت أخٍى ،وكذلك توصلت إلى أنه يمكن مٍاقَة شَكات التواصل اَلجتماعي ،وتحديد
أنماط السلوك ،وأيضا من الممكن لعدد من نظٍيات اَلتصال أن تساعد في تفسيٍ تأِثيٍ شَكات
التواصل اَلجتماعي على اتخاذ القٍاٍ ،وعواقب ذلك في صنع القٍاٍ إيجاَيا أو سلَيا.
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دراسة كيور وسيني ( )2016بعنوان :الشبكات االجتماعية والحكومة اإللكترونية :الدور
والتأثير
Kaur,R & Saini,D (2016). Social Networking and e-Government: The
Role & Its Impact.
هدفت الدٍاسة إلى تحليل اَلستخدام الحديث لشَكات التواصل اَلجتماعي من قَل الحكومة
اإللكتٍونية ،ومعٍفة الفوائد المحتملة والمخاطٍ لشَكات التواصل اَلجتماعي.
وقد توصلت الدٍاسة لعدة نتائج منها :أن لشَكات التواصل اَلجتماعي مزايا عديدة مِثل التعاون،
والتمكين ،والمشاٍكة مما دفع الحكومات َلستخدامها لإلعالن عن خدماتها والتواصل مع أفٍاد الجمهوٍ،
وتحسين الِثقة َالحكومة ،وزيادة الشفافية ،كذلك لمواجهة التهديدات العدوانية لها ،وتطويٍ نظم المعلومات
الحكومية من خالل الَيئة التي طوٍتها شَكات التواصل اَلجتماعي.
إن لشَكات التواصل اَلجتماعي مخاطٍ مِثل انتهاك الخصوصية ،واساءة استخدام المعلومات،
والتهديدات األمنية ،لذلك طوٍت الحكومات الحماية اإللكتٍونية الالزمة من أجل استخدام شَكات التواصل
اَلجتماعي في الحكومة اإللكتٍونية.
دراسة قطبي ( )2018شبكات التواصل االجتماعي والفضاء العمومي االفتراضي بالمغرب.
هدفت الدٍاسة إلى معٍفة دوٍ شَكات التواصل اَلجتماعي في تأسيس فضاء عمومي افتٍاضي
َديل ،أو مكمل للمجال العمومي التقليدي (صحافة وٍقية ،واذاعة ،وتلفزيون) ،وقد اعتمدت على
المنهج تحليلي.
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وتوصلت إلى عدد من النتائج منها :أن المجال اإلعالمي المغٍَي لم يعد قاص اٍ على اإلعالم
حضوٍ قويا لإلعالم الَديل اإللكتٍوني ،والذي أنهى سلطوية اإلعالم التقليدي
ا
التقليديَ ،ل إن هناك
واحتكاٍ ِ للمعلومة ،وأن شَكات التواصل اَلجتماعي المختلفة من تويتٍ ،ويوتيوب ،وفيسَوك َاتت
ساحة للمعاٍك اَلنتخاَية ،هدفها أصوات الناخَين ،وساهمت شَكات التواصل اَلجتماعي في فتح
المجال لتعَيٍ األف اٍد والجماعات ألفكاٍهم السياسية ،ويماٍس من خاللها العديد من األنشطة ذات
العالقة َالشأن العام ،مِثل التعَيٍ عن المواقف المختلفة سياسية وغيٍها ،ولكن َل يمكن اعتَاٍ ِ َديل
عن اإلعالم التقليدي ،ولكن يسيٍ َشكل متوازي معه ليتجاوز ويكسٍ الحواجز التقليدية في األحادية
ذات اَلتجا ِ الواحد التي يقدمها اإلعالم التقليدي ،ولكن اَلنتقال إلى التفاعلية في الحواٍ ،وطٍح
الموضوعات.

 2-8ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
اعتمدت هذ ِ الدٍاسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتميزت َاستخدام نظٍية تٍتيب
األولويات ،على عكس الدٍاسات الساَقة التي استخدمت نظٍية اَلستخدامات واإلشَاعات كدٍاسة
الدَيسي والطاهات ( ،)2013ونظٍية اَلعتماد كدٍاسة الٍعود ( ،)2012وتميزت َاختياٍ مجتمع
الدٍاسة ،حيث استهدفت مجموعة من قادة الٍأي العام ،وهم أعضاء مجلس النواب األٍدني الِثامن
عشٍَ ،ينما ذهَت َعض الدٍاسات األخٍى إلى دٍاسة استخدامات الشَاب واعتمادهم على شَكات
التواصل اَلجتماعي.
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وتم اَلستفادة من الدٍاسات الساَقة مما أدى إلى التٍكيز على محوٍ مهم ،وهو العالقة َين
شَكات التواصل اَلجتماعي والق اٍٍات الحكومية في المملكة األٍدنية الهاشمية ،وهو محوٍ َحاجة لمزيد
من الدٍاسة حسب اطالع الَاحث.
لقد اخذ الَاحث َنظٍية تٍتيب األولويات لما لها من عالقة تٍاَطية َين أجندة الحكومة األٍدنية
من جهة ،واألجندات على شَكات التواصل اَلجتماعي ،والتي قد يحصل تضاٍب في المصالح َينهما،
حيث إن شَكات التواصل اَلجتماعي يتم ضخ المعلومات فيها َطٍق مختلفة ونوايا مختلفة ،وحشد
الجمهوٍ حول هذ ِ األجندات ،مما يٍتب على الحكومة تَيان ،وتوضيح ،ومحاوٍة ،أو تعديل ،أو تأجيل
أو إلغاء لَعض أولوياتها وق اٍٍاتها ،وهذا من المميزات الدٍاسة.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات(
 3-1منهج الدراسة:
اعتمدت هذ ِ الدٍاسة على المنهج الوصفي ،والذي يعد من المناهج المتَعة في الدٍاسات
اإلعالمية ،ويهدف من خالله الَاحث إلى جمع الَيانات عن الظاهٍة موضوع الدٍاسة من وجهة نظٍ
مجتمع الدٍاسة ،والمتمِثل َعينته ،ودٍاستها وتحليلها َطٍق علمية معتمدة للوصول إلى نتائج وتوصيات
مؤِث ٍة ،يتم تنفيذ ِ من خالل جمع الَيانات َاستخدام اَلستَانة التي توزع على مجتمع الدٍاسة ،كون
المجتمع عدد ِ َل يتجاوز المائة والِثالِثين مفٍدة.
ويساعد المنهج في دٍاستنا َيان كيف تٍتب شَكات التواصل اَلجتماعي أولويات المجتمع،
ودٍاسة الظاهٍة أو المشكلة من خالل قيامه َالوصف َالطٍيقة العلمية ومن ِثم الوصول إلى تفسيٍات
منطقية لها دَلئل وٍَاهين َحيث يتسنى للَاحث تحديد المشكلة.

 3-2مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدٍاسة من أعضاء مجلس النواب األٍدني الِثامن عشٍ ،والَالغ عددهم 130
مفٍدة.

 3-3عينة الدراسة:
تم توزيع  130استماٍة على مجتمع الدٍاسة ،حيث استٍجع الَاحث  105استماٍة.
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الخصائص الديمغرافية للمبحوثين :الجدول اآلتي يَين توزيع المَحوِثين تَعاً لخصائصهم
الديمغٍافية:
الجدول ()3-1
الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
الفئة

التكرار

النسبة المئوية

المتغير

ذكٍ

93

88.6

أنِثى

12

11.4

من 39-30

8

7.6

من 49-40

18

17.1

من 59-50

56

53.3

أكِثٍ من 59

23

21.9

ِثانوية فما دون

2

1.9

دَلوم

7

6.7

َكالوٍيوس

53

50.5

دٍاسات عليا

43

41

1
2
3
4

70
18
8
9

66.7
17.1
7.6
8.6

105

100

النوع اَلجتماعي

العمٍ

المؤهل العلمي

عدد المجالس النياَية
التي شاٍك النائب َها
المجموع

 3-4أدوات الدراسة:
تم تطويٍ أداة الدٍاسة َصيغة اَلستَانة َاَلعتماد على الدٍاسات الساَقة واَلطالع الميداني
على مجتمع الدٍاسة ،وتتكون من ِثالِثة أجزاء:
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الجزء األول :يتعلق َخصائص أفٍاد العينة الديمغٍافية وتمِثلت َالنوع اَلجتماعي ،والعمٍ،
والمؤهل العلمي ،وعدد المجالس النياَية التي شاٍكت َها.
الجزء الِثاني :يتكون من أسئلة للتعٍف على العادات اَلتصالية للمَحوِثين من حيث عدد
الساعات التي تقضونها في استخدام شَكات التواصل اَلجتماعي ،وما هي شَكات التواصل اَلجتماعي
األكِثٍ تداوَل َينهم.
الجزء الِثالث :يتكون من مجموعة من األسئلة لقياس اتجاهات المَحوِثين ،حول تأِثيٍ شَكات
التواصل اَلجتماعي ،ومدى تأِثيٍها على الق اٍٍات الحكومية ،وتٍتيب أولوياتها ،من خالل ِثالِثة اتجاهات
مؤيدة ،أو محايدة ،أو معاٍضة ،أما حدة الٍأي فتشيٍ إلى مدى القوة أو الشدة التي يعٍَ َها المَحوِثين
من خالل استخدام مقياس متدٍج يَين شدة قَول والٍفض.

 3-5صدق األداة:
قام الَاحث َالتحقق من صدق األداة من خالل عٍضها على مجموعة من المحكمين
المختصين في المجال اإلعالمي ومنهج الَحث العلمي ،وتم األخذ َمقتٍحاتهم وتم إجٍاء التعديالت
الالزمة على اَلستَانة .الملحق ()1

 3-6ثبات األداة:
تم إيجاد معامالت كٍونَاخ ألفا للتحقق من ِثَات أداة الدٍاسة ،وللتحقق من أن اَلستَانة ِثاَتة
يجب أن يكون معامل كٍونَاخ ألفا أكٍَ من ( .(Malhotra,2004, p.268) )%60والجدول اآلتي
يَين ذلك:
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الجدول ()3-2
نتائج معامالت ثبات االتساق (كرونباخ ألفا) لمتغيرات الدراسة واألداة الكلية
الرقم

المتغيرات

معامل كرونباخ ألفا

.1

دوافع متاَعة شَكات التواصل اَلجتماعي

0.83

.2

أكِثٍ الشَكات التي تناقش الق اٍٍات الحكومية

0.85

.3

القضايا األكِثٍ تداوَل

0.88

.4

كيف أِثٍت شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية

0.81

.5

دٍجة تأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية

0.82

يتَين من خالل الجدول أعال ِ أن جميع معامالت كٍونَاخ ألفا للدَللة على اَلتساق الداخلي
والِثَات لفقٍات أداة الدٍاسة أعلى من ( )%60مما يدل على ِثَات أداة الدٍاسة.
 3-7متغيرات الدراسة:
المتغيٍ المستقل :شَكات التواصل اَلجتماعي
المتغيٍ التاَع :الق اٍٍات الحكومية
المتغيٍات الوسيطة :هي المتغيٍات والخصائص الديمغٍافية للمَحوِثين وهي :النوع اَلجتماعي،
والعمٍ ،والمؤهل العلمي ،وعدد المجالس التي شاٍكت َها.
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 3-8المعالجة اإلحصائية:
تم استخدام الحزمة اإلحصائية  SPSSإلدخال الَيانات َعد تٍميزها لتتم عملية تحليلها ،ومناقشة
أسئلة الدٍاسة ،حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1مقاييس اإلحصاء الوصفي ( ،)Descriptive Statistic Measuresحيث تم إيجاد
المتوسطات الحساَية ،واَلنحٍافات المعياٍية لمعٍفة دٍجة الموافقة على فقٍات الدٍاسة،
وتم تحديد دٍجة الموافقة من خالل الصيغة اآلتية:
طول الفتٍة =

الحد األعلى – الحد األدنى
عدد المستويات

=

1- 5
3

ليكون عدد المستويات كالتالي:
الجدول ()3-3
المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة
الرقم

المستوى

الفترة

.1

المنخفض

2.33 –1

.2

المتوسط

3.66 – 2.34

.3

المٍتفع

5 – 3.67

 .2معامل ِثَات أداة الدٍاسة (َ )Cronbach Alphaلختَاٍ ِثَات أداة الدٍاسة.

= 1.33
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 3-9إجراءات الدراسة:
قام الَحث َاإلجٍاءات التالية
 .1مٍاجعة األدب النظٍي والدٍاسات الساَقة المتعلقة َموضوع الٍسالة ،وسعى لتميزها عن
الدٍاسات الساَقة.
 .2صممت اَلستَانة َناء على دٍاسة استكشافية قام َها الَاحث من خالل مقاَالت غيٍ مقننة مع
عدد من أعضاء مجلس النوابَ ،اإلضافة إلى اَلطالع على مشكلة الدٍاسة وأسئلتها.
 .3طوٍت اَلستَانة َعد عٍضها على المحكمين َما يتناسب مع موضوع الدٍاسة ومجتمعها.
 .4وزعت اَلستَانة على أعضاء مجلس النواب الِثامن عشٍ األٍدني لتعٍف إلى وجهة نظٍ
المَحوِثين من خالل مسح ميداني لمعٍفة دٍجة تأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على
الق اٍٍات الحكومية.
 .5حلل الَاحث اَلستَانة َالطٍق العلمية للوصول لنتائج الدٍاسة الميدانية.
 .6إعداد الٍسالة َصوٍتها النهائية.
 .7كتاَة نتائج الدٍاسة ومناقشتها والتوصيات المتعلقة َالنتائج.
 .8عٍضها على لجنة المناقشة واألخذ َتوصياتهم لتجويد الٍسالة.
 .9التدقيق اللغوي والطَاعي للٍسالة َعد األخذ َالتوصيات المناسَة وعٍض الٍسالة َصوٍتها
النهائية.
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الفصل الرابع
تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها
اإلجابة عن سؤال الدراسة األول :ما طبيعة وأنماط استخدام أعضاء مجلس النواب الثامن
عشر لشبكات التواصل االجتماعي؟
لإلجاَة عن سؤال الدٍاسة األول تم إيجاد التك اٍٍات والنسب المئوية ،والجداول اآلتية تَين ذلك:
الجدول ()4-1
عدد الساعات التي يقضيها النائب تقضيها في استخدام شبكات التواصل االجتماعي يوميا
التكرار

النسبة المئوية

الرقم

عدد الساعات

.1

أقل من ساعة

40

38.1

.2

من ساعة إلى ساعتين

44

41.9

.3

أكِثٍ من ِثالث ساعات

21

20

105

100

Total

تَين النتائج من الجدول ( )4-1والذي يوضح كيفية قضاء وقت المَحوِثين في متاَعة شَكات
التواصل اَلجتماعي ،وكانت كما يلي :أن ما يقاٍب نصف المَحوِثين تخصص وقتا يتٍاوح ما َين ساعة
إلى ساعتين في استخدام شَكات التواصل اَلجتماعي يوميا َنسَة ( ،)%41.9وما نسَته ()%38.1
منهم يخصصون وقتا يقل عن الساعة ،وَنسَة ( ،)%20يخصصون وقتا أكِثٍ من ِثالث ساعات.
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الجدول ()4-2
مدى استخدام النواب أفراد عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي
ال

درجة

درجة

درجة

استخدمه

منخفضة

متوسطة

عالية

العدد

2

16

41

40

%

1.9

15.2

39

38.1

العدد

26

26

29

8

%

24.8

24.8

27.6

7.6

العدد

5

4

31

59

%

4.8

3.8

29.5

56.2

العدد

49

26

4

8

%

46.7

24.8

3.8

7.6

جوجل

العدد

33

25

11

13

بلس

%

31.4

23.8

10.5

12.4

العدد

14

31

30

18

%

13.3

29.5

28.6

17.1

العدد

64

8

4

2

%

61

7.6

3.8

1.9

الشبكة

الفيسبوك
التويتر
واتس أب
انستغرام

يوتيوب
لينكدان
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من خالل النتائج في الجدول ( ،)4-2نالحظ أن النسَة األكٍَ من المَحوِثين يستخدمون الواتس
أب أكِثٍ من غيٍ ِ من شَكات التواصل اَلجتماعي وَدٍجة عالية َنسَة َلغت ( ،)%56.2وتال ِ الفيسَوك
َدٍجة عالية َلغت (ِ ،)%38.1ثم التويتٍ َدٍجة متوسطة َلغت ( ،)27.6وَدٍجة منخفضة يستخدمون
اليوتيوب َنسَة ( ،)%17.1والجوجل َلس َنسَة ( ،)%23.8أما الشَكات األخٍى فكانت َل يستخدمونها
وهي اَلنستغٍام َنسَة َلغت ( ،)%46.7ولينكدان َنسَة َلغت (.)%61
الجدول ()4-3
ساعات استخدام النواب أفراد عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

من 4-2

أكثر من

العدد

70

20

5

%

66.7

19

4.8

العدد

62

6

-

%

59

5.7

-

العدد

64

25

7

%

61

23.8

6.7

العدد

53

52

-

%

50.5

50

-

العدد

53

3

2

%

50.5

2.9

1.9

العدد

63

9

-

%

60

8.6

-

العدد

41

-

%

39

-

الشبكة
فيسَوك
تويتٍ
واتس أب
انستغٍام
جوجل
َلس

يوتيوب
لينكدان

أقل من 2

ساعات

 4ساعات

-
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توضح الجدول ( )4-3أن النسَة األكٍَ من المَحوِثين يستخدمون شَكات التواصل اَلجتماعي
ألقل من ساعتين يومياًَ ،نسَة َلغت ( )%66.7للفيسَوك ،وَنسَة َلغت ( )%59للتويتٍ ،والواتس أب
َنسَة ( ،)%61و( 9%50.5لجوجل َلس ،و( )%60لليوتيوب ،وَنسَة ( )%39للينكدان.
اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني :ما دوافع (أسباب) متابعة النائب للقضايا التي تتناولها شبكات
التواصل االجتماعي؟
لإلجاَة عن سؤال الدٍاسة الِثاني تم إيجاد المتوسطات الحساَية واَلنحٍافات المعياٍية ،والجدول
اآلتي تَين ذلك:
الجدول ()4-4
دوافع متابعة القضايا التي تتناولها شبكات التواصل االجتماعي
المتوسط

االنحراف

%

الدرجة
مٍتفعة

الحسابي

المعياري

اَلطالع على القضايا ذات الشأن العام

4.44

0.671

88.8

التواصل مع زمالئي ومناقشة القضايا معهم

4.25

0.557

85

مٍتفعة

لٍصد تأِثيٍاتها على األداء الحكومي

4.15

0.778

83

مٍتفعة

َوصفها سٍيعة في نقل األخَاٍ والقضايا

4.12

0.795

82.4

مٍتفعة

من أجل متاَعة التعليقات والتحديِثات

4.03

0.969

80.6

مٍتفعة

تكشف مواطن الخلل والفساد في الدولة

3.78

0.76

75.6

مٍتفعة

تتطوٍ مهاٍاتي اَلتصالية والتواصل مع األخٍين

3.76

0.996

75.2

مٍتفعة

توفٍ معلومات تساند مواقفي وأٍائي الشخصية

3.76

0.976

75.2

مٍتفعة

استخدام معلوماتها كضغوطات لتحٍيك القضايا تحت القَة

3.76

1.113

75.2

مٍتفعة

تهتم َتحليل األحداث الجاٍية َعمق

3.65

1.058

73

متوسطة

كون معلوماتها ذات مصداقية ودقيقة وموضوعيه

3.49

0.916

69.8

متوسطة

3.93

0.872

78.5

مٍتفعة

المعدل
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من خالل الجدول ٍقم ( )4-4نالحظ أن الدافع األكٍَ َلستخدام المَحوِثين شَكات التواصل
اَلجتماعي وَدٍجة مٍتفعة كان اَلطالع على القضايا ذات الشأن العام َدٍجة َلغت ( ،)%88.8وأيضا
من أجل التواصل مع الزمالء ومناقشة القضايا معهم َدٍجة َلغت ( ،)%85ولٍصد تأِثيٍاتها على األداء
الحكومي َنسَة ( ،)%83وَوصفها سٍيعة في نقل األخَاٍ والقضايا َنسَة ( ،)82.4ومن أجل متاَعة
التعليقات والتحديِثات ( ،)%80.6وتكشف مواطن الخلل والفساد في الدولة ( ،)%75.6وتتطوٍ مهاٍاتي
اَلتصالية والتواصل مع األخٍين ( ،)%75.2توفٍ معلومات تساند مواقفي وأٍائي الشخصية (،)%75.2
استخدام معلوماتها كضغوطات لتحٍيك القضايا تحت القَة (َ ،)%75.2ينما كانت َدٍجات متوسطة
َلغت ( )%3.49 ،%3.65على التوالي من أجل أنها تهتم َتحليل األحداث الجاٍية َعمق ،وكون
معلوماتها ذات مصداقية ،ودقيقة ،وموضوعيه.
اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث :ما شبكات التواصل االجتماعي التي تقوم بمناقشة الق اررات
الحكومية باستمرار ،من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب الثامن عشر؟
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الجدول ()4-5
أي شبكات التواصل االجتماعي التي تقوم بمناقشة الق اررات الحكومية باستمرار
الرقم

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

%

الدرجة

.1

فيسَوك

4.46

0.807

89.2

مٍتفعة

.2

واتس أب

4.17

0.945

83.4

مٍتفعة

.3

توتيٍ

3.55

1.146

71

متوسطة

.4

جوجل َلس

3.27

1.208

65.4

متوسطة

.5

يوتيوب

3.11

1.216

62.2

متوسطة

.6

انستغٍام

2.9

1.176

58

متوسطة

.7

لينكدان

2.14

1.275

42.8

متوسطة

المعدل

3.37

1.110

67.4

متوسطة

يوضح الجدول ٍقم ( )4-5أن المَحوِثين يٍون أن أكِثٍ شَكات التواصل اَلجتماعي التي تقوم
َمناقشة الق اٍٍات الحكومية َاستمٍاٍ هي الفيسَوك َدٍجة مٍتفعة َلغت (ِ ،)4.46ثم الواتس أب َدٍجة
مٍتفعة َلغت (ِ ،)4.17ثم التويتٍ َدٍجة متوسطة َلغت ( ،)3.55الجوجل َلس َدٍجة متوسطة َلغت
( )3.27يوتيوب َدٍجة متوسطة َلغت ( ،)3.11انستغٍام َدٍجة متوسطة َلغت ( ،)2.9وأخي اٍ لينكدان
َدٍجة منخفضة َلغت (.)2.14
اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع :ما القضايا التي نشرتها شبكات الواصل االجتماعي وأخذت أولوية
ضمن أجندة الحكومة أكثر من غيرها من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب؟
لإلجاَة عن سؤال الدٍاسة الٍاَع تم إيجاد التك اٍٍات والنسب المئوية ،والجدول اآلتي تَين ذلك:
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الجدول ()4-6
القضايا التالية التي نشرتها شبكات التواصل االجتماعي وأخذت أولوية ضمن أجندة الحكومة أكثر
من غيرها
التٍتيب

القضية
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العدد

45

15

12

2

2

4

2

9

-

-

-

%

42.9

14.3

11.4

1.9

1.9

3.8

1.9

8.6

-

-

-

العدد

18

16

17

5

9

5

7

4

4

8

%

17.1

15.2

16.2

4.8

8.6

4.8

6.7

3.8

3.8

7.6

العدد

43

13

24

2

-

6

4

2

-

-

-

%

41

12.4

22.9

1.9

-

5.7

3.8

1.9

-

-

-

العدد

29

10

5

21

5

4

1

2

7

8

-

%

27.6

9.5

4.8

20

4.8

3.8

1

1.9

6.7

7.6

-

العدد

37

3

2

9

16

6

4

1

4

9

-

%

35.2

2.9

1.9

8.6

15.2

5.7

3.8

1

3.8

8.6

-

التفجيٍ اإلٍهاَي في الفحيص ومداهمة نقب الدَوٍ

العدد

25

11

-

6

7

9

12

6

6

6

-

في السلط

%

23.8

10.5

-

5.7

6.7

8.6

11.4

5.7

5.7

5.7

-

العدد

29

11

16

10

3

13

3

8

-

-

-

%

27.6

10.5

15.2

9.5

2.9

12.4

2.9

7.6

-

-

-

العدد

30

4

4

9

4

11

14

9

1

2

-

%

28.6

3.8

3.8

8.6

3.8

10.5

13.3

8.6

1

1.9

-

العدد

14

5

9

2

9

6

9

5

16

16

2

%

13.3

4.8

8.6

1.9

8.6

5.7

8.6

4.8

15.2

15.2

1.9

العدد

33

8

6

5

8

6

1

6

8

10

-

%

31.4

7.6

5.7

4.8

7.6

5.7

1

5.7

7.6

9.5

-

العدد

24

2

7

2

2

4

2

4

13

25

-

%

22.9

1.9

6.7

1.9

1.9

3.8

1.9

3.8

12.4

23.8

-

ٍفع الدعم عن الخَز وضٍيَة المَيعات

السطو على الَنوك

افتتاح السفاٍة األمٍيكية في القدس

استعادة أٍاضي الَاقوٍة والغمٍ

ضٍيَة الدخل من حكومة الملقي إلى حكومة الٍزاز

قضية تصنيع الدخان "عوني مطيع"

العفو العام

قانون الجٍائم اإللكتٍونية

حادِثة الَحٍ الميت

إلغاء فعاليات ِثقافية وغنائية
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جاء تٍتيب القضايا تَعا لنشٍها عٍَ شَكات التواصل اَلجتماعي ،والتي أخذت أولوية ضمن
أجندة الحكومة أكِثٍ من غيٍها من وجهة نظٍ المَحوِثين عينة الدٍاسة كاآلتي:
ٍفع الدعم عن الخَز وضٍيَة المَيعات ،افتتاح السفاٍة األمٍيكية في القدس ،ضٍيَة الدخل من
حكومة الملقي إلى حكومة الٍزاز ،حادِثة الَحٍ الميت ،العفو العام ،قضية تصنيع الدخان "عوني مطيع"،
استعادة أٍاضي الَاقوٍة والغمٍ ،التفجيٍ اإلٍهاَي في الفحيص ومداهمة نقب الدَوٍ في السلط ،إلغاء
فعاليات ِثقافية وغنائية ،قانون الجٍائم اإللكتٍونية.

اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس :كيف أثرت شبكات التواصل االجتماعي على الق اررات
الحكومية من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب الثامن عشر؟
لإلجاَة عن سؤال الدٍاسة الخامس تم إيجاد المتوسطات الحساَية واَلنحٍافات المعياٍية،
والجداول اآلتية تَين ذلك:
الجدول ()4-7
كيف أثرت شبكات التواصل االجتماعي على الق اررات الحكومية
الٍقم
.1

قامت َتنويٍ الٍأي العام َالق اٍٍات الحكومية

.2

نشٍت ٍدود األفعال مَاشٍة على الق اٍٍات

.3

متاَعة مستجدات الق اٍٍات الحكومية

.4

إتاحة الفٍصة لجمهوٍ الشَكات َنشٍ تعليقاتهم

الحكومية

وآٍائهم حول الق اٍٍات الحكومية
المعدل

المتوسط

اَلنحٍاف

الحساَي

المعياٍي

4.43

0.679

88.6

4.37

0.759

87.4

4.35

0.769

87

4.35

0.711

87

4.38

0.730

87.5

%

الدٍجة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
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تَين من خالل النتائج في الجدول ٍقم ( )4-7أن المَحوِثين يٍون أن شَكات التواصل اَلجتماعي
أِثٍت على الق اٍٍات الحكومية من خالل :تنويٍ الٍأي العام َالق اٍٍات الحكومية َدٍجة مٍتفعة َلغت
(ِ ،)%88.6ثم َدٍجة مٍتفعة َلغت ( )%87.4من حيث أنها نشٍت ٍدود األفعال مَاشٍة على الق اٍٍات
الحكومية ،واتاحة الفٍصة لجمهوٍ الشَكات َنشٍ تعليقاتهم وآٍائهم حول الق اٍٍات الحكومية َدٍجة مٍتفعة
َلغت ( ،)%87وَدٍجة مٍتفعة َلغت ( )%87من خالل متاَعة مستجدات الق اٍٍات الحكومية.
الجدول ()4-8
درجة تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الق اررات الحكومية
الٍقم
.1

تعد شَكات التواصل اَلجتماعي وسيلة ضغط على الحكومة في اتخاذ
الق اٍٍات.

.2

تهتم الحكومة َما ينشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي

.3

تستفيد الحكومة مما ينشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي من خالل
إعادة النظٍ (مٍاجعة) في ق اٍٍاتها

.4

تقوم شَكات التواصل اَلجتماعي َتوجيه الحكومة حول اهتمامات الٍأي
العام

.5

توجه شَكات التواصل اَلجتماعي الٍأي العام نحو قضايا محددة
وتتجاهل قضايا أخٍى

.6

تؤِثٍ شَكات التواصل اَلجتماعي في إلغاء أو تعديل أو مٍاجعة َعض
الق اٍٍات الحكومية.

.7

شَكات التواصل اَلجتماعي وسيلة ضغط على الحكومة لمساءلة
ومحاسَة الفاسدين.

.8

تضخم شَكات التواصل اَلجتماعي َعض األِثاٍ السلَية للق اٍٍات
الحكومية

.9

تؤِثٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الحكومة من حيث اتخاذ الق اٍٍات
َهدف اإلصالح.

.10

المعدل

المتوسط

اَلنحٍاف

الحساَي

المعياٍي

الدٍجة

%

4.41

0.921

88.2

4.31

0.808

86.2

4.25

0.817

85

4.21

0.853

84.2

4.15

0.755

83

4.12

0.904

82.4

4.04

0.934

80.8

4

0.957

80

3.99

0.896

79.8

4.16

0.872

83.3

مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
مٍتفعة
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من خالل النتائج في الجدول ٍقم ( )4-8نالحظ أنه من وجهة نظٍ المَحوِثين تعد شَكات
التواصل اَلجتماعي وسيلة ضغط على الحكومة في اتخاذ الق اٍٍات َدٍجة مٍتفعة َلغت (،)%88.2
وتهتم الحكومة َما ينشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%86.2تستفيد
الحكومة مما ينشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي من خالل إعادة النظٍ (مٍاجعة) في ق اٍٍاتها َدٍجة
مٍتفعة َلغت ( ،)%85تقوم شَكات التواصل اَلجتماعي َتوجيه الحكومة حول اهتمامات الٍأي العام
َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%84.2توجه شَكات التواصل اَلجتماعي الٍأي العام نحو قضايا محددة
وتتجاهل قضايا أخٍى َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%83تؤِثٍ شَكات التواصل اَلجتماعي في إلغاء ،أو
تعديل ،أو مٍاجعة َعض الق اٍٍات الحكومية َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%82.4شَكات التواصل اَلجتماعي
وسيلة ضغط على الحكومة لمساءلة ومحاسَة الفاسدين َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%80.8تضخم شَكات
التواصل اَلجتماعي َعض األِثاٍ السلَية للق اٍٍات الحكومية َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%80تؤِثٍ شَكات
التواصل اَلجتماعي على الحكومة من حيث اتخاذ الق اٍٍات َهدف اإلصالح َدٍجة مٍتفعة َلغت
(.)%79.8
وجاء المعدل الكلي َنسَة مٍتفعة َلغت ( ،)%83.3مما يدل على وجود دٍجة مٍتفعة لتأِثيٍ
شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية من وجهة المَحوِثين.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
 5-1الخصائص الديمغرافية للمبحوثين
يوضح الجدول ٍقم ( )1أن نسَة الذكوٍ المَحوِثين كانت أعلى نسَة إذ َلغت ( ،)%88.6ونسَة
اإلناث ( ،)%11.4وذلك يعود إلى أن عدد من فاز َاَلقتٍاع العام  4و 15عن طٍيق الكوتا النسائية.
وكانت أقل نسَة ممن تتٍاوح أعماٍهم ما َين ( )39-30سنة وَلغت ( ،)%7.6وَلغ عددهم
ِثمانية مَحوِثين ،وهو أحد شٍوط التٍشح َأن يكون قد أتم ( )30سنة شمسية من عمٍ ِ يوم اَلقتٍاع.
وما يقاٍب نصف المَحوِثين هم من حملة الَكالوٍيوس إذ َلغت نسَتهم ( ،)%50.5تالها حملة
الدٍاسات العليا َنسَة َلغت (ِ ،)%41ثم حملة الدَلوم المتوسط َنسَة َلغت ( ،)%6.7وجاء في التٍتيب
األخيٍ حملة الشهادة الِثانوية العامة فما دون َنسَة ( ،)%1.9وهي نسَة منخفضة ألن قانون اَلنتخاب
األٍدني مفتوح َاب التٍشح للجميع إلى مجلس النوابَ .اإلضافة إلى اهتمام المجتمع األٍدني َالتعلم
الجامعي وَخاصة الَكالوٍيوس َلٍتَاط هذ ِ الشهادة األكاديمية َتوفيٍ فٍص العمل،
وأوضح الجدول أن غالَية المَحوِثين من النواب ،هم ممن وصلوا إلى قَة مجلس النواب للمٍة
األولى وَنسَة َلغت ( )%66.7من أعضاء المجلس ،وأن ما نسَته ( )%17.1ممن شاٍكوا للمٍة الِثانية
َعضوية مجلس النواب ،وتال ِ ممن فازوا َعضوية مجلس النواب للمٍة الٍاَعة ( ،)%8.6وأخي اٍ وَنسَة
َلغت ( )%7.6ممن فازوا للمٍة الِثالِثة َعضوية مجلس النواب.
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 5-2مناقشة أسئلة الدراسة:
أوال :مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول :ما طبيعة وأنماط استخدام أعضاء مجلس النواب
الثامن عشر لشبكات التواصل االجتماعي؟
أظهٍت النتائج أن غالَية المَحوِثين يقضون ما يتٍاوح َين ساعة إلى ساعتين في استخدام
شَكات التواصل اَلجتماعي يوميا َنسَة ( ،)%41.9وما نسَته ( )%38.1منهم يقضون ما يقل عن
الساعة.
وأظهٍت النتائج أن ما نسَته  %20من المَحوِثين يستخدمون شَكات التواصل اَلجتماعي أكِثٍ
من ِثالث ساعات .وهذا يدل حسب ٍأي الَاحث أن عددا قليال من المَحوِثين خصصوا وقتا كافيا لمتاَعة
الق اٍٍات الحكومية عٍَ شَكات التواصل اَلجتماعي َشكل عميق ،وقد يعود ذلك إلى اهتمام المَحوِثين
َمتاَعة الشؤون السياسية ،واَلجتماعية ،واَلقتصادية ،والِثقافية عٍَ مناٍَ أخٍى فيها دقة أكٍَ للمعلومات
من شَكات التواصل اَلجتماعي.
كما أظهٍت النتائج أن نصف المَحوِثين يستخدمون الواتس أب َدٍجة أكِثٍ من غيٍ ِ من شَكات
التواصل اَلجتماعي حيث َلغت ( ،)%56.2وقد يعود ذلك حسب ٍأي الَاحث إلى أن "الواتس أب" من
السهل التعامل معه عن طٍيق الهاتف المحمول في أي مكان أو الزمان يختاٍ ِ المَحوث ،كما أنه الوسيلة
الشعَية للتواصل اَلجتماعي ،وقد يؤِثٍ َشكل كَيٍ في سلوك األفٍاد والجماعات واتخاذ الق اٍٍات.
وجاءت دٍجة متاَعه الفيسَوك َنسَة مٍتفعة إذ َلغت إلى ( ،)%38.1كون هذ ِ الشَكة تتمتع
َسٍعة في نشٍ الق اٍٍات الحكومية والتعليق عليها من قَل الجمهوٍ ،مما يشكل وسيلة ضغط على
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الحكومة لتعديل ،أو تغييٍ ،أو تجاهل على ق اٍٍاتها ،كما يتيح الدخول للشَكة من قَل األفٍاد واَلنضمام
إلى المجموعات التي تناسب أفكاٍهم ،واهتماماتهم والتفاعل معهم.
وجاءت دٍجة متاَعة اليوتيوب من قَل المَحوِثين َدٍجه منخفضة إذ َلغت النسَة (،)%29.5
أما الشَكات األخٍى وهي جوجل َلس فقد َلغت ( ،)23.8واَلنستغٍام َنسَة منخفضة َلغت (،)%46.7
ولينكدان فكانت نسَة استخدامها َدٍجة منخفضة إذ َلغت ( ،)%61وقد يعود ذلك َلن شَكة تستخدم
في قطاعي األعمال والشٍكات.
ثانياً :مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني :ما دوافع (أسباب) متابعة النائب للقضايا التي
تتناولها شبكات التواصل االجتماعي؟
أظهٍت النتائج أن النسَة األكٍَ من المَحوِثين أحيانا ما يستخدمون شَكات التواصل اَلجتماعي
كمصدٍ للمعلومات َنسَة (.)%46.5
ويعزو الَاحث ذلك إلى أن الجيل الذي ينتمي إليه المَحوِثون هم ليسوا من الفئة الشَاَية األولى
من ناحية العمٍ ،حيث أن استخدامات الفئة العمٍية التي ينتمون إليها لإلنتٍنت ليست كَيٍة ،كالفئات
الشَاَية التي تقل منهم.
أظهٍت النتائج أن الدافع األكٍَ لهم َلستخدام شَكات التواصل اَلجتماعي كان لالطالع على
القضايا ذات الشأن العام َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%88.8وأيضا من أجل التواصل مع الزمالء ومناقشة
القضايا معهم ،ولٍصد تأِثيٍاتها على األداء الحكومي ،وَوصفها سٍيعة في نقل األخَاٍ والقضايا ،ومن
أج ل متاَعة التعليقات والتحديِثات ،وتكشف مواطن الخلل والفساد في الدولة ،وتطوٍ مهاٍاتي اَلتصالية
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والتواصل مع األخٍين ،وتوفٍ معلومات تساند مواقفي وأٍائي الشخصية ،واستخدام معلوماتها كضغوطات
لتحٍيك القضايا تحت القَةَ ،دٍجات مٍتفعة َلغت (،%75.6 ،%80.6 ،%82.4 ،%83 ،%85
 )%75.2 ،%75.2 ،%75.2على التواليَ ،ينما كانت َدٍجات متوسطة َلغت ( )%69.8 ،%73على
التوالي من أجل أنها تهتم َتحليل األحداث الجاٍية َعمق ،وكون معلوماتها ذات مصداقية ،ودقيقة،
وموضوعيه.
ويعزو الَاحث ذلك إلى أنه َحكم أنهم نواب وطن ،يتاَعوا ويطلعوا على القضايا ذات الشأن
العام ،وَل َد من متاَعة ٍصد تأِثيٍ القضايا على األداء الحكومي ،وكشف مواطن الخلل والفساد في
الدولة ،ولكي يكسَوا ِثقة الجمهوٍ.
مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث :ما شبكات التواصل االجتماعي التي تقوم بمناقشة الق اررات
الحكومية باستمرار ،من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب الثامن عشر؟
أظهٍت النتائج أن المَحوِثين يٍون أكِثٍ شَكات التواصل اَلجتماعي التي تقوم َمناقشة الق اٍٍات
الحكومية َاستمٍاٍ هي الفيسَوك َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%89.2يليها الواتس أب َدٍجة مٍتفعة َلغت
( ،)%83.4والتويتٍ َدٍجة متوسطة َلغت ( ،)%71والجوجل َلس َدٍجة متوسطة َلغت (،)%65.4
ويوتيوب َدٍجة متوسطة َلغت ( ،)%62.2وانستغٍام َدٍجة متوسطة َلغت ( ،)%58وأخي اٍ لينكدان
َدٍجة منخفضة َلغت (.)%42.8
ويعزو الَاحث ذلك إلى أن شَكة الفيسَوك هي األكِثٍ استخداما في األٍدن ،وفي المٍتَة الِثانية
شَكة الواتس أب.
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مناقشة نتائج سؤال الدراسة الرابع :ما القضايا التي نشرتها شبكات الواصل االجتماعي وأخذت
أولوية ضمن أجندة الحكومة أكثر من غيرها من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب؟
أظهٍت النتائج أن الشأن السياسي هو األكِثٍ تداوَل عٍَ شَكات التواصل اَلجتماعي َدٍجة
مٍتفعة َلغت ( ،)%89.2والشأن اَلقتصادي َدٍجة مٍتفعة َلغت (ِ ،)%87.8ثم اَلجتماعي َدٍجة
مٍتفعة َلغت ( ،)%84.8وأخي اٍ الشأن الِثقافي َدٍجة متوسطة َلغت (.)%73.8
ويعزو الَاحث إلى أن الشأن السياسي هو الشأن األكِثٍ أهمية لدى المَحوِثين ،وذلك ما تمٍ َه
الَالد والمنطقة من أوضاع سياسية مضطٍَة وَالذات افتتاح السفاٍة األمٍيكية في القدس التي دفعت
اغلب الجمهوٍ األٍدني للمشاٍكة في مسيٍات شعَية في مختلف أنحاء المملكة َدعم من الحكومة
األٍدنية.
وأظهٍت النتائج أن تٍتيب القضايا تَعا لنشٍها عٍَ شَكات التواصل اَلجتماعي ،وأخذت أولوية
ضمن أجندة الحكومة أكِثٍ من غيٍها من وجهة نظٍ النواب المَحوِثين كانت كاآلتي:
ٍفع الدعم عن الخَز وضٍيَة المَيعات ،افتتاح السفاٍة األمٍيكية في القدس ،ضٍيَة الدخل من
حكومة الملقي إلى حكومة الٍزاز ،حادِثة الَحٍ الميت ،العفو العام ،قضية تصنيع الدخان "عوني مطيع"،
استعادة أٍاضي الَاقوٍة والغمٍ ،التفجيٍ اإلٍهاَي في الفحيص ومداهمة نقب الدَوٍ في السلط ،إلغاء
فعاليات ِثقافية وغنائية ،قانون الجٍائم اإللكتٍونية.

ويعزو الَاحث ذلك إلى أن تٍدي الوضع اَلقتصادي ،وتٍاجع الدخل ،ولما لٍفع الدعم عن الخٍَ
وضٍيَة المَيعات من أِثاٍ اقتصادية سلَية على المواطن ،وَالنسَة َلفتتاح السفاٍة األمٍيكية في القدس،
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فقد حظيت َاَلهتمام على اعلى المستويات اَتداء من جاللة الملك المعزز ،وموقفه من القدس والوصاية
الهاشمية ،وكان لحادِثة الَحٍ الميت حضوٍ لما آلت إليه الحادِثة من وفيات خاصة من األطفال ،ووقع
ذلك على األٍدنيين ،وكان لحادِثة الدخان األِثٍ السلَي على اَلقتصاد الوطني والوضع اَلجتماعي،
واٍتَطت إلغاء َعض الفعاليات الِثقافية والغنائية َحادِثة التفجيٍ اإلٍهاَي ومداهمة نقب الدَوٍ ،حيث
كانت األجواء العامة مشحونة َالمشاعٍ الحزينة.
وجاء قانون الجٍائم اإللكتٍونية في المٍتَة األخيٍة ضمن دائٍة اهتمامات المَحوِثين ،حيث تزامن
مع أحداث تفجيٍات الفحيص ونقب الدَوٍ مما دفع َالحكومة إلى سحَه من أدٍاج مجلس النواب إلجٍاء
التعديالت علية ودفعت َه مٍة أخٍى إلى مجلس األمهٍ ،غم أن األٍدنيين قد ٍفضو ِ لما يحد من حٍية
التعَيٍ.
مناقشة نتائج سؤال الدراسة الخامس :كيف أثرت شبكات التواصل االجتماعي على الق اررات
الحكومية من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب الثامن عشر؟
أظهٍت النتائج أن المَحوِثين يٍون أن شَكات التواصل اَلجتماعي أِثٍت على الق اٍٍات الحكومية
من خالل أنها قامت َتنويٍ الٍأي العام َالق اٍٍات الحكومية َدٍجة مٍتفعة َلغت (ِ ،)%88.6ثم َدٍجة
مٍتفعة َلغت ( )%87.4من حيث أنها نشٍت ٍدود األفعال مَاشٍة على الق اٍٍات الحكومية ،وَدٍجة
مٍتفعة َلغت ( )%87من خالل متاَعة مستجدات الق اٍٍات الحكومية واتاحة الفٍصة لجمهوٍ الشَكات
َنشٍ تعليقاتهم وآٍائهم حول الق اٍٍات الحكومية.
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ويٍى الَاحث َالٍجوع إلى النتائج أنه في ظل غياب المعلومة من الجهات الحكومية ،فقد تصدٍت
شَكات التواصل اَلجتماعي لنشٍ األخَاٍ والمعلومات ،حول القضايا السياسية ،واَلقتصادية،
واَلجتماعية ،والِثقافية ،وساهمت في إعادة تٍتيب (أجندة) أولويات الحكومة.
توافقت نتائج الدٍاسة مع نتائج دٍاسات ٍينيس ( ،)2013إن شَكات التواصل اَلجتماعي تؤدي
إلى تغييٍ سلوكي ،وتعمل على تفاعل َين جمهوٍ الشَكات والحكومة مما يؤدي إلى التأِثيٍ على القٍاٍات
الحكومية ،ومع دٍاسة كوساك ( ،)2016إن شَكات التواصل اَلجتماعي تؤِثٍ في الق اٍٍات الحكومية إما
سلَا أو إيجاَا ،ودٍاسة كيوٍ وسيني ( ،)2016إن شَكات التواصل اَلجتماعي تستخدم من قَل الحكومات
في اإلعالن عن خدماتها ونشٍ ق اٍٍاتها لتكون في متناول الجمهوٍ إلَداء الٍأي.
وأظهٍت النتائج أن شَكات التواصل اَلجتماعي تعد وسيلة ضغط على الحكومة في اتخاذ
الق اٍٍات َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%88.2وتهتم الحكومة َما ينشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي
َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%86.2وتستفيد الحكومة مما ينشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي من خالل
إعادة النظٍ (مٍاجعة) في ق اٍٍاتها َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%85وتقوم شَكات التواصل اَلجتماعي
َتوجيه الحكومة حول اهتمامات الٍأي العام َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)84.2وتوجه شَكات التواصل
اَلجتماعي الٍأي العام نحو قضايا محددة وتتجاهل قضايا أخٍى َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%83وتؤِثٍ
شَكات التواصل اَلجتماعي في إلغاء أو تعديل أو مٍاجعة َعض الق اٍٍات الحكومية َدٍجة مٍتفعة َلغت
( ،)%82.4وشَكات التواصل اَلجتماعي وسيلة ضغط على الحكومة لمساءلة ومحاسَة الفاسدين َدٍجة
مٍتفعة َلغت ( ،)%80.8وتضخم شَكات التواصل اَلجتماعي َعض األِثاٍ السلَية للق اٍ اٍت الحكومية
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َدٍجة مٍتفعة َلغت ( ،)%80وتؤِثٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الحكومة من حيث اتخاذ الق اٍٍات
َهدف اإلصالح َدٍجة مٍتفعة َلغت (.)%79.8
وَلغ المعدل الكلي ( )%83.3وهو معدل ذو دٍجة مٍتفعة ،مما يدل على وجود دٍجة مٍتفعة
لتأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية من وجهة المَحوِثين.
ويعزو الَاحث ذلك إلى الغزو اإللكتٍوني الذي يتحكم َالعالم اجمع ،ويعد من أكِثٍ المؤِثٍات
سواء من النواحي السياسية ،واَلقتصادية ،واَلجتماعية ،والِثقافية ،كما أظهٍت النتائج ذلك حيث كان
التأِثيٍ مٍتفع لتأِثيٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الق اٍٍات الحكومية.
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التوصيات
َناء على ما توصلت إليه الدٍاسة من نتائج يقتٍح الَاحث مجموعة من التوصيات:
ً
 تشجيع النواب على استخدام التويتٍ َشكل أكٍَ لطٍح القضايا ،حيث أنه يعتٍَ األفضل من ناحية
عٍض القضايا السياسية ،واَلجتماعية ،واَلقتصادية ،وأنه على مستوى العالم األكِثٍ استخدام من
قَل الشخصيات السياسية ،ومِثال على ذلك الٍئيس األمٍيكي تٍامب.
 مزيد من الدٍاسات المستقَلية التي تتناول دوٍ شَكات التواصل اَلجتماعي وتأِثيٍها على الق اٍٍات
الحكومية لما لها تأِثيٍ على تٍتيب أولويات الحكومة.
 مزيد من اهتمام النواب َما ينشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي ،حيث أنهم حلقة وصل َين
الجمهوٍ والحكومةَ ،ما يعزز التفاعل َين الحكومة والجمهوٍ.
 دعوة إلى الحكومة َفتح مزيد من القنوات اَلتصالية مع الجمهوٍ ،وطٍح القضايا َشكل موسع
أمامهم.
 دعوة إلى الحكومة لعقد وٍشات عمل توعية وتِثقيفية لما تنشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي.
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الملحق ()1
أعضاء لجنة التحكيم
الرقم

االسم

الرتبة األكاديمية والتخصص

الجهة

.1

د .كامل خوٍشيد

أستاذ مشاٍك في اإلعالم

جامعة الشٍق األوسط

.2

دٍ .ائد الَياتي

.3

د .احمد عٍيقات

.4

د .عَد الكٍيم الدَيسي

.5

د .محمد صاحب سلطان

.6

د .محمد المومني

.7

جهاد المنسي

أستاذ مشاٍك في تخصص
اإلذاعة والتلفزيون
أستاذ مساعد في تخصص
اإلذاعة والتلفزيون
أستاذ مشاٍك في تخصص
الصحافة
أستاذ مشاٍك في تخصص
العالقات العامة
وزيٍ اإلعالم الناطق الٍسمي
َاسم الحكومة الساَق
خَيٍ إعالمي متخصص في
الشؤون الٍَلمانية

جامعة الشٍق األوسط

جامعة الشٍق األوسط

جامعة الَتٍاء

جامعة الَتٍاء

صحيفة الغد

صحيفة الغد
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الملحق ()2
استبانة الدراسة

كلية اإلعالم
نموذج استَيان
عزيزي النائب ...
تحية طيَة وَعد،،،
يقوم الَاحث َإجٍاء دٍاسة حول "تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الق اررات الحكومية من

وجهة نظر قادة الرأي" ،لغايات نيل دٍجة الماجستيٍ من جامعة الشٍق األوسط.

أٍجو التكٍم َاإلجاَة عن أسئلة اَلستماٍة لتحقيق الهدف من الدٍاسة ،علما َأن كل ما يٍد من
إجاَات يتم التعامل معها َسٍية تامة ،ولن تستخدم إَل لغايات الَحث العلمي.
وتفضلوا َقَول فائق اَلحتٍام والتقديٍ،،،

إشٍاف

الَاحث

د .حنان الكسواني

إلياس قراقع
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القسم األول :البيانات الشخصية:
أنِثى 

النوع االجتماعي :ذكٍ 
العمر:
39-30



 49-40

اكِثٍ من  60

 59-50

المؤهل العلمي:
ِثانوية عامة فما دون 

دَلوم

َكالوٍيوس

دٍاسات عليا

عدد المجالس النيابية التي شاركت بها:
1

2

3

4

اكِثٍ من  4
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القسم الثاني :استخدام شبكات التواصل االجتماعي( :العادات اَلتصالية)
 .1كم عدد الساعات التي تقضيها في استخدام شَكات التواصل اَلجتماعي يوميا:
اقل من ساعة 

من ساعة إلى ساعتين 

اكِثٍ من ِثالث ساعات 

 .2ما مدى استخدامك لشَكات التواصل اَلجتماعي؟
الٍقم

دٍجة اَلستخدام

شَكات التواصل
اَلجتماعي

دٍجة عالية

دٍجة متوسطة

دٍجة منخفضة

َل استخدمه

 .1فيسَوك
 .2توتيٍ
 .3واتس أب
 .4انستغٍام
 .5جوجل َلس
 .6يوتيوب
 .7لينكدان
 .3كم ساعة تقضي عند استخدامك شَكات التواصل اَلجتماعي:
الٍقم

شَكات التواصل
اَلجتماعي

 .1فيسَوك
 .2توتيٍ
 .3واتس أب

أقل من 2

 4-2ساعات

اكِثٍ من  4ساعات
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 .4انستغٍام
 .5جوجل َلس
 .6يوتيوب
 .7لينكدان
القسم الثالث :شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات
 .1هل تستخدم شَكات التواصل اَلجتماعي كمصدٍ للمعلومات؟
 دائما

 ناد اٍ

 أحيانا

 .2ما دوافع متاَعتك للقضايا التي تتناولها شَكات التواصل اَلجتماعي؟
الٍقم

أسَاب استخدام شَكات التواصل اَلجتماعي

.1

اَلطالع على القضايا ذات الشأن العام

.2

التواصل مع زمالئي ومناقشة القضايا معهم

.3

لٍصد تأِثيٍاتها على األداء الحكومي

.4

استخدام معلوماتها كضغوطات لتحٍيك القضايا تحت

.5

كون معلوماتها ذات مصداقية ودقيقة وموضوعيه

.6

َوصفها سٍيعة في نقل األخَاٍ والقضايا

.7

تهتم َتحليل األحداث الجاٍية َعمق

.8

من أجل متاَعة التعليقات والتحديِثات

موافق
َشدة

القَة

موافق

محايد

غيٍ

موافق

غيٍ موافق
َشدة
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.9

تكشف مواطن الخلل والفساد في الدولة

.10

تتطوٍ مهاٍاتي اَلتصالية والتواصل مع األخٍين

.11

توفٍ معلومات تساند مواقفي وأٍائي الشخصية
 .3أى شَكات التواصل اَلجتماعي التالية تقوم َمناقشة الق اٍٍات الحكومية َاستمٍاٍ من وجهة
نظٍك؟
الٍقم

الشَكات

.1

فيسَوك

.2

توتيٍ

.3

واتس أب

.4

انستغٍام

.5

جوجل َلس

.6

يوتيوب

.7

لينكدان

دائما

أحيانا

غالَا

ناد اٍ

أَدا

 .4القضايا األكِثٍ تداوَل عٍَ شَكات التواصل اَلجتماعي
القضايا
الشأن السياسي األكِثٍ انتشا اٍ
الشأن اَلقتصادي األكِثٍ انتشا اٍ
الشأن اَلجتماعي األكِثٍ انتشا اٍ
الشأن الِثقافي األكِثٍ انتشا اٍ

أوافق
َشدة

أوافق

محايد

َل أوافق

َل أوافق
َشدة
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 .5أي القضايا التالية التي نشٍتها شَكات التواصل اَلجتماعي وأخذت أولوية ضمن أجندة
الحكومة أكِثٍ من غيٍها ،من وجهة نظٍكم؟ (واحد األكِثٍ أهمية و 10األقل أهمية)
الٍقم

رقم الترتيب حسب

القضية

األهمية
.1

ٍفع الدعم عن الخَز وضٍيَة المَيعات

.2

السطو على الَنوك

.3

افتتاح السفاٍة األمٍيكية في القدس

.4

استعادة أٍاضي الَاقوٍة والغمٍ

.5

ضٍيَة الدخل من حكومة الملقي إلى حكومة الٍزاز

.6

التفجيٍ اإلٍهاَي في الفحيص ومداهمة نقب الدَوٍ في السلط

.7

قضية تصنيع الدخان "عوني مطيع"

.8

العفو العام

.9

قانون الجٍائم اإللكتٍونية

 .10حادِثة الَحٍ الميت
 .11إلغاء فعاليات ِثقافية وغنائية
كيف أثرت شبكات التواصل االجتماعي على الق اررات الحكومية

1

قامت َتنويٍ الٍأي العام َالق اٍٍات الحكومية

2

نشٍت ٍدود األفعال مَاشٍة على الق اٍٍات الحكومية

عالية متوسطة

محايد

دٍجة

منخفضة

َل تؤِثٍ
مطلقا
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3

متاَعة مستجدات الق اٍٍات الحكومية

4

إتاحة الفٍصة لجمهوٍ الشَكات َنشٍ تعليقاتهم وآٍائهم حول الق اٍٍات

الحكومية

ما درجة تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الق اررات الحكومية

1

تستفيد الحكومة مما ينشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي من خالل إعادة

2

تهتم الحكومة َما ينشٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي

3

توجه شَكات التواصل اَلجتماعي الٍأي العام نحو قضايا محددة وتتجاهل

4

تضخم شَكات التواصل اَلجتماعي َعض األِثاٍ السلَية للق اٍٍات الحكومية

5

تقوم شَكات التواصل اَلجتماعي َتوجيه الحكومة حول اهتمامات الٍأي

6

تعد شَكات التواصل اَلجتماعي وسيلة ضغط على الحكومة في اتخاذ

7

تؤِثٍ شَكات التواصل اَلجتماعي على الحكومة من حيث اتخاذ الق اٍٍات

8

شَكات التواصل اَلجتماعي وسيلة ضغط على الحكومة لمساءلة ومحاسَة

9

تؤِثٍ شَكات التواصل اَلجتماعي في إلغاء أو تعديل أو مٍاجعة َعض

النظٍ (مٍاجعة) في ق اٍٍاتها

قضايا أخٍى

العام

الق اٍٍات.

َهدف اإلصالح.
الفاسدين.

الق اٍٍات الحكومية.

عالية متوسطة

محايد

دٍجة

منخفضة

َل تؤِثٍ
مطلقا
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الملحق ()3
أبرز أحداث 2018
كان من أٍَز أحداث التي تم ٍصدها عام  ،2018وكان لها حٍاك على شَكات التواصل
اَلجتماعي المواضيع التالية:
 -1رفع الدعم عن الخبر وضريبة المبيعات
موقع جٍيدة الٍأيَ ،)2018( ،دأت حكومة دولة هاني الملقي عام َ ،2018تطَيق قٍاٍها المعني
َوقف دعم الخَز ،وذلك من خالل توجيه الدعم المَاشٍ لمستحقيه ،والذي أقٍته في نهاية شهٍ،2018/1
واستكماَل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية  ،2018حيث استحدث َند لدعم الخَز في قانون الموازنة،
وخصص له مَلغ  171مليون ديناٍ ،دعم نقدي يقدم إلى مستحقيه ،وكذلك اخضع قٍاٍ حكومي حوالي
 164سلعة لضٍيَة المَيعات َنسب متفاوتة.
هذ ِ الق اٍٍات دفعت األٍدنيين في مختلف المحافظات للخٍوج إلى الشاٍع احتجاجا على هذ ِ
الق اٍٍات ،لكنها لم تدفع الحكومة إلى إلغاء على الٍغم من استمٍاٍ اَلحتجاجات لعدة شهوٍ.
 -2السطو على البنوك
في  ،2018/1/22حيث دخل شاب إلى فٍع َنك اَلتحاد في منطقة عَدون ،أشهٍ مسدسه في
وجه العاملين في الَنك ،وتم سلب مَلغ  98ألف ديناٍ ،وفٍ من موقع الحادث ،وَعد ساعة واحدة تم
القَض عليه من قَل األجهزة األمنية المختصة (موقع ٍؤيا اإلخَاٍي.)2018 ،
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هذ ِ حادِثة كانت الَداية لحوادث أخٍىَ ،عد يومين على الحادِثة تعٍض َنك سوسيته جنٍال في
الوحدات لسطو مسلح على يد مجهول ،واستطاع سلب مَلغ مالي ما يقاٍب  76ألف ديناٍ (موقع عمون،
.)2018
وتم تحول جميع هذ ِ القضايا إلى محكمة أمن الدولة ،ووجهت إلى المتهمين "جناية السٍقة
واٍتكاب أعمال من شأنها تهدد اَلقتصاد الوطني ،والقيام َأعمال من شأنها تعٍيض أمن وسالمة المجتمع
للخطٍ ،والقاء الٍعب َين الناس وتٍويعهم ،وتعٍيض المواٍد اَلقتصادية للخطٍ ،وجناية السٍقة الواقع
على َنك تحت تهديد السالح ،وصدٍت أحكام تٍاوحت َين  15عام أشغال شاقة و 15عام سجن" (موقع
ٍؤيا اإلخَاٍي.)2018 ،
أحداث السطو كان لها حضوٍ على شَكات التواصل اَلجتماعي ،وَلقت ٍواجا َين الجمهوٍ،
ومن التعليقات َعضها قال أنها أعمال مفتعلة لتوجيه الٍأي العام حولها ،واَعاد ِ عن قضايا أخٍى ،ويٍى
أستاذ علم اَلجتماع حسين الخزاعي أن تعاطف األٍدنيين مع مٍتكَي هذ ِ الجٍائم ،ما هو إَل انعكاس
للغضب والقلق من النهج الحكومي في فٍض المزيد من الضٍائب ،في حين استنكٍ جهاز األمن العام
هذا التعاطف حيث قال" :إن الجٍيمة تَقى جٍيمة ويتم التعامل معها وفق القانون" ،وأن هذا التعاطف قد
يؤدي إلى المسائلة القانونية واَلشتٍاك غيٍ المَاشٍ في التٍويج لإلشاعات واألخَاٍ غيٍ الدقيقة (موقع
الجزيٍة نت.)2018 ،
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 -3افتتاح السفارة األمريكية في القدس
تنفيذا لقٍاٍ أمٍيكي ساَق مجمد ،أعلن الٍئيس األمٍيكي تٍامب عن نقل وافتتاح السفاٍة األمٍيكية
إلى القدس في منتصف شهٍ  ،2018/5واَلعتٍاف َها عاصمة للكيان الصهيوني (.)RT, 2018
وجاء تطَيق هذا القٍاٍ َعد إقٍاٍ الكونغٍس قانون "تشٍيع سفاٍة القدس لعام  ،"1995والذي أكد
أن القدس عاصمة الكيان الصهيوني ويجب نقل السفاٍة إليها إَل أن الٍؤساء الساَقين كانوا يؤجلون
تطَيقه (موقع الجزيٍة.)2018 ،
وقَل يوم واحد من الذكٍى السَعين للنكَة ،والذي يصادف في  ،5/15افتتحت اَنة الٍئيس
األمٍيكي السفاٍة في القدس المحتلة (العالم العٍَي ،)2018 ،وفي ذات الوقت كان الفلسطينيون يحيون
ذكٍى النكَة ،والتي اٍتكَت خاللها قوات اَلحتالل اإلسٍائيلي مجازٍ ،أدت إلى استشهاد أكِثٍ من 60
فلسطيني (العٍَية.)2018 ،
أعلن األٍدن أكِثٍ من مٍة ٍفضه القٍاٍ األمٍيكي ،معتَ اٍ افتتاح السفاٍة خٍقا لميِثاق األمم المتحدة
وق اٍٍاته ،والتي تؤكد أن القدس الشٍقية أٍض محتلة ،يجب أن يحسم مصيٍها عٍَ التفاوض المَاشٍ،
جاء ذلك على لسان الناطق الٍسمي َاسم الحكومة الدكتوٍ محمد المومني( ،موقع ٍؤيا اإلخَاٍي،
.)2018
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وقد قامت فعاليات شعَية تندد َنقل السفاٍة إلى القدس المحتلة ،واستنكا اٍ لهذا القٍاٍ قامت عدة
فعاليات احتجاجا ،ومنها احتجاجات أقيمت أمام السفاٍة األمٍيكية وَقيت لعدة ليال أمام السفاٍة األمٍيكية
في عَدون (موقع ٍؤيا اإلخَاٍي.)2018 ،
 -4استعادة أراضي الباقورة والغمر
َموجب اتفاقية وادي عٍَة  1994تم استعادة األٍاضي التي كانت محتلة ،وأخضعت منطقة
الَاقوٍة والغمٍ لنظام خاص َين الجانَين ،ومدة هذا النظام  25سنة يتجدد تلقائيا مالم يَلغ أحد الطٍفين
اآلخٍ قَل انتهاء المدة َعام ٍغَته َأنهاء اَلتفاق ،أي أن اَلتفاق يجدد في شهٍَ ،2019/10عد مضي
 25سنة عليه في حال لم يقٍٍ األٍدن أنهاء اَلتفاق (موقع ٍؤيا اإلخَاٍي .)2018
وفي ذات السياق أطلق ناشطون في شهٍ  ،2018/3حملة على الفيسَوك أسموها "أٍاضينا"
وهي حملة وطنية َلستعادة منطقة الَاقوٍة والغمٍ َسيادة غيٍ منقوصة (فيسَوك ،أٍاضينا،)2018 ،
وفي سؤال ألحد النواب حول منطقة الَاقوٍة والغمٍ ،كان جواب الحكومة أنهما تقع تحت السيادة األٍدنية،
وأن تجديد أو إلغاء التأجيٍ للكيان الصهيوني موضوع تحت الدٍاسة (موقع عمون.)2018،
وَعد تولي حكومة الدكتوٍ عمٍ الٍزاز ،وخالل مناقشة الَيان الوزاٍي تحت قَة الٍَلمان ،تطٍق
َعض النواب لقضية منطقة الَاقوٍة والغمٍ ،طالَوا الحكومة َعدم تجديد التأجيٍ ،تزامن ذلك مع دعوة
من حملة "أٍاضينا" للمشاٍكة َما أطلقت عليه اسم "عاصفة إلكتٍونية من أجل استٍجاع األٍاضي
األٍدنية" ،داعين مستخدمي وسائل التواصل اَلجتماعي للتفاعل مع "العاصفة" َاستخدام
هاشتاغ #أٍاضينا_يا_ٍزاز (حٍَ.)2018،
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وقالت حكومة الدكتوٍ عمٍ الٍزاز على لسان وزيٍ الخاٍجية وشؤون المغتٍَين أيمن الصفدي،
إن الموضوع يدٍس َعناية ،وَما يخدم المصلحة الوطنية العليا (الٍأي ،)2018 ،وفي تغٍيد ِ نشٍها جاللة
الملك عَد اهلل الِثاني على تويتٍ َتاٍيخ  ،2018/10 /21قال فيها" :لطالما كانت الَاقوٍة والغمٍ على
ٍأس أولوياتنا ،وق اٍٍنا هو أنهاء ملحقي الَاقوٍة والغمٍ من اتفاقية السالم انطالقا من حٍصنا على اتخاذ
كل ما يلزم من أجل األٍدن واألٍدنيين" (تويتٍ .)2018،وعليه أَلغ األٍدن الكيان الصهيوني َقٍاٍ ِ
ٍسميا ،والذي يعلن فيه ٍغَته إيقاف العمل َملحق الَاقوٍة والغمٍ (موقع حٍَ.)2018،
 -5ضريبة الدخل من حكومة الملقي إلى حكومة الرزاز
في وسط احتجاجات أقٍت حكومة هاني الملقي َتاٍيخ  ،2018/5/21مشٍوع القانون المعدل
لقانون ضٍيَة الدخل ،وأٍسلته َعد ذلك إلى مجلس النواب الذي لم يكن منعقدا .وكانت التعديالت تمس
اإلعفاءات الشخصية لتشمل الضٍيَة من يَلغ دخله السنوي  8,000ديناٍ ،وزادت عدد الشٍائح الخاضعة
لقانون الضٍيَة ،كما وٍفعت نسَة الضٍيَة على الشٍيحة العليا إلى ( %25موقع حٍَ.)2018،
ودعت النقاَات المهنية إلى إضٍاب يوم األٍَعاء  ،2018/5/30وقد استجاب العديد من
المحالت التجاٍية والخدماتية والمؤسسات على اختالف قطاعاتها (موقع خٍَني.)2018،
في  ،2018/5/31أعلنت الحكومة قٍاٍها ٍفع أسعاٍ المشتقات النفطية ،فكانت القشة التي
قسمت ظهٍ الَعيٍ ،فانطلقت احتجاجات سميت "هَة حزيٍانٍ/مضان" في مختلف المحافظات ،وكان
الدواٍ الٍاَع أمام ٍئاسة الوزٍاء مٍك از لها .وعٍَ األٍدنيون عن ٍفضهم لمشٍوع قانون الضٍيَة وٍفع
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األسعاٍ ،مطالَين الحكومة َسحَه من مجلس النواب ،وَإيعاز من جاللة الملك تٍاجعت الحكومة عن
ق اٍٍاهاَ ،عد يوم واحد من ٍفع المشتقات النفطية (حٍَ.)2018،
ولكنها َقيت متمسكة َمشٍوع قانون الضٍيَة ،وهو ما ٍفع سقف احتجاجات المعتصمين إلى
المطالَة َإسقاط الحكومة .وَتاٍيخ  ،2018/6/4قَل جاللة الملك استقالة حكومة الدكتوٍ هاني الملقي،
وتم تكليف الدكتوٍ عمٍ الٍزاز َتشكيل حكومة جديدة ،وتعهد ٍئيس الحكومة َعد ِثالِثة أيام من تكليفه
َسحب مشٍوع القانون ،وهو ما فعله َعد أداء اليمين الدستوٍية في منتصف شهٍ 6من العام 2018
(حٍَ.)2018،
وفي شهٍ  ،2018/9أقٍت حكومة الٍزاز مشٍوع قانون ضٍيَة جديدَ ،عدما أجٍت تعديالت
عليه ،تمهيدا إلٍساله لمجلس النواب َحسب أحكام الدستوٍ (الغد ،)2018 ،وأقٍ القانون مجلس األمة
في شهٍ( 2018/11الدستوٍ ،)2018 ،ووشح َاإلٍادة الملكية َالموافقة عليه ،ونشٍ في الجٍيدة الٍسمية
ليصَح ساٍي المفعول مع َداية عام  ،2019وذلك َتاٍيخ ( 2018/12/2سٍايا.)2018 ،
ومنذ إقٍاٍ قانون ضٍيَة الدخل ،وَدعوات عٍَ شَكات التواصل اَلجتماعي تشهد منطقة الدواٍ
الٍاَع وقفات واحتجاجات أسَوعية على قانون الضٍيَة وغالء األسعاٍ ،مطالَة َإصالحات سياسية
واقتصادية (ٍؤيا اإلخَاٍي.)2019 ،
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 -6التفجير اإلرهابي في الفحيص ومداهمة نقب الدبور في السلط
مساء يوم الجمعة وَتاٍيخ  ،2018/8/8وخالل فعاليات مهٍجان الفحيص ،انفجٍت عَوة ناسفة َدوٍية
مشتٍكة لقوات األمن العام والدٍك ،استشهد على الفوٍ الٍقيب علي القوقزة من قوات الدٍك ،وأصيب 6
من أفٍاد الدوٍية ،واستشهد َلحقا متأِث اٍ َجٍاحه العٍيف أحمد الزعَي (موقع حٍَ.)2018،
في اليوم التالي للحادِثة داهمت قوة أمنية عماٍة في منطقة نقب الدَوٍ في مدينة السلط ،كان
فيها عدد من المشتَه َهم في حادِثة الفحيص .وتم تَادل إلطالق الناٍ َين أفٍاد من القوة األمنية والمشتَه
َهم ،وأدى انفجاٍ في العماٍة إلى انهياٍ جزء منها ،وتسَب َاستشهاد أٍَعة من أفٍاد القوة األمنية ومقتل
ِثالِثة من المشتَه َهم فيما قَضت األجهزة األمنية على خمسة أخٍين (موقع السَيل.)2018،
في منتصف  ،2018/9نشٍت اعتٍافات للمعتقلين تفيد َتشكيلهم خلية إٍهاَية َلستهداف مواقع
أمنية منها :مديٍية مخاٍَات الَلقاء ،ومكتب استخَاٍات الَلقاء ،ومَنى محافظة الَلقاء ،إضافة إلى
دوٍيات أمنية في عدة مناطق (يوتيوب التلفزيون األٍدني.)2018 ،
وَتاٍيخ  ،2018/8/15أسند مدعي عام محكمة أمن الدولة للمشتَه َهم تهم منها" :التدخل
َالقيام َأعمال إٍهاَية أفضت إلى موت إنسان ،وحيازة وتصنيع مواد مفٍقعة ،وحيازة أسلحة وذخائٍ َقصد
استخدامها في أعمال غيٍ مشٍوعة ،وهدم َناء ،والمؤامٍة َقصد القيام َأعمال إٍهاَية" (موقع الغد،
.)2018
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 .7قضية تصنيع الدخان "عوني مطيع"
في منتصف شهٍ  ،2018/7وأِثناء مناقشات مجلس النواب لمنح الِثقة لحكومة الدكتوٍ عمٍ
الٍزاز ،أِثاٍ النائب د .مصلح الطٍاونة قضية مصانع دخان غيٍ مٍخصة ،تنتج سجائٍ مغشوشة َهدف
تسويقها داخليها وتهٍيَها خاٍجيا ،وفي ٍد دولة ٍئيس الوزٍاء على المالحظة وعد َكشف المتوٍطين في
القضية (حٍَ.)2018،
تعامل الشاٍع مع القضية َاعتَاٍها قضية فساد كٍَى ،وأن هناك فسادا في الَلد دون مفسدين،
وَهذا أشاٍوا إلى أن األمٍ وصل ٍَجال أعمال إلى اختٍاق ٍجال السلطة من نواب ،ووزٍاء ،وموظفين
عامين وغيٍهمَ ،دوٍ ِ أظهٍ ٍئيس الوزٍاء حزما واضحا في أن الحكومة لن تتهاون في التصدي ومواجهة
الفساد والمفسدين ،وأن َل أحد يعلو على سيادة القانون ،وصٍح أنه أخذ الضوء األخضٍ من جاللة الملك
في فتح ملفات الفساد ومالحقة المتوٍطين أيا كانت أسمائهم (موقع الحٍة.)2018/8/29 ،
وَعد تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة ،أصدٍت النياَة العامة ألمن الدولة نشٍة دولية
حمٍاء َحق المتهم األول عوني مطيع( ،موقع الٍأي.)2018 ،
أِثاٍت قضية عوني مطيع حوا اٍ واسعا َين األٍدنيين ووجهوا انتقادات إلى الحكومة ،ونادى
محتجون في وقفات الٍاَع إلى مطالَات الحكومة َجلب عوني مطيع ،والمطالَة َالقضاء على الفساد
(موقع حٍَ)2018،
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وعلى لسان الناطق الٍسمي َاسم الحكومة أكدت أن الحكومة متاَعة لقضية عوني مطيع داخليا
وخاٍجيا ،وأن "كل المحاوَلت والجهود مَذولة َلستعادة عوني مطيع" )موقع قناة المملكة،)2018 ،
وَتاٍيخ  ،2018/12/17اعلن ٍئيس الوزٍاء َتغٍيد ِ على تويتٍ عن إلقاء القَض على عوني مطيع
حيث قال" :قول وفعل مطيع في قَضتنا (تويتٍ ،)2018 ،وفي َيان حكومي ٍسمي أوضح استالم عوني
مطيع َالتعاون مع السلطات التٍكية (يوتيوب ،)2018 ،وفي نفس الليلة قٍٍ مدعي عام محكمة أمن
الدولة توقيف مطيع ،والتوسع في التحقيقات ،وأكد على التقيد َقٍاٍ النائب العام لمحكمة أمن الدولة َمنع
تداول أي معلومات تتعلق َالقضية ،وذلك حٍصا على سٍية التحقيق وعدم التأِثيٍ السلَي عليه (ٍؤيا
اإلخَاٍي.)2018 ،
 -7العفو العام
في جلسة نياَية عقدت في شهٍ  2018/3وحضوٍ دولة ٍئيس الوزٍاء هاني الملقي طٍح عدد
من النواب موضوع المطالَة َقانون عفو عام .وَعد تولي الحكومة الجديدة في شهٍ  ،2018/6تقدم
عدد من النواب َمذكٍة نياَية طالَوا فيها الحكومة َإعداد مشٍوع للعفو العام ،وفي أِثناء مناقشات الِثقة
َحكومة د .عمٍ الٍزاز طالب النواب َمشٍوع قانون للعفو العام ،وقد تعهدت الحكومة َإعداد دٍاسة لهذا
المطلب (موقع حٍَ.)2018 ،
وقد تزامن هذا المطلب مع مطالَات شعَية َإصداٍ قانون العفو العام واإلسٍاع فيه ،وقد نفذ
العديد من أهالي المساجين اعتصامات أمام مجلس النواب ،وَالقٍب من الدواٍ الٍاَعَ ،اإلضافة إلى
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الحٍاك على شَكات التواصل اَلجتماعي ،إَل أن الحكومة قالت في وقتها َل يوجد مشٍوع قانون عفو
عام واألمٍ قيد الدٍاسة (موقع حٍَ )2018،
َعد ذلك حسم جاللة الملك الموضوع ووجه الحكومة إلى المضي َإصداٍ قانون العفو العام،
والسيٍ َمٍاحله الدستوٍية ،هذ ِ التوجيهات فٍضت على الحكومة والنواب حتمية العمل استجاَة لإلٍادة
الملكية والمطالب الشعَية (موقع الٍأي.)2018 ،
وأقٍ مجلس الوزٍاء مشٍوع قانون العفو العام لسنة  ،2018واستِثنى المشٍوع الجٍائم الواقعة
على أمن الدولة الداخلي والخاٍجي ،والجٍائم اَلقتصادية ،وجٍائم الفساد ،وجٍائم اإلٍهاب ،وجٍائم
المخدٍات ،والقتل ،والسٍقة ،والتزويٍ ،فضال عن جٍائم أخٍى (موقع الغد.)2018 ،
وَتاٍيخ  2019/2/4صدٍت اإلٍادة الملكية َالموافقة على قانون العفو العام كما أقٍ ِ مجلس
األمة (الٍأي .)2019،
 -8قانون الجرائم اإللكترونية
َتاٍيخ  ،2018/5/21أقٍت حكومة الدكتوٍ هاني الملقي مشٍوع قانون معدل لقانون الجٍائم
اإللكتٍونية لسنة  ،2018وجاء في األسَاب الموجَة للقانون أن الحاجة إلى تجٍيم َعض األفعال غيٍ
المجٍمة َموجب قانون الجٍائم اإللكتٍونية المعمول َه حاليا ،وكذلك تغليط العقوَات على َعض األفعال
المجٍمة ،وذلك َلٍتفاع عدد الجٍائم اإللكتٍونية المٍتكَة ،ونظ اٍ َلنتشاٍ الجٍائم اإللكتٍونية الواقعة على
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األشخاص واألموال (وكالة األنَاء األٍدنية ،)2018 ،وأحالت الحكومة القانون على مجلس النواب َتاٍيخ
 ،2018/5/28للسيٍ َمٍاحله الدستوٍية (موقع قناة المملكة.)2018 ،
ونفذ األٍدنيون من كافة مناطق المملكة وقفة احتجاجية َالقٍب من الدواٍ الٍاَع طالَوا فيها
ٍَفض قانون الجٍائم اإللكتٍونية وقانون الضٍيَة ،وكان قد أطلق في شَكات التواصل اَلجتماعي هاتشاغ
#خميس الشعب ،#وتصدٍ التغٍيدات والتي تجاوزت الفي تغٍيد ِ ،عٍَ المواطنون من خاللها عن
غضَهم وسخطهم (َي َي سي عٍَية .)2018 ،وهذ ِ الوقفات اَلحتجاجية أسَوعية ينفذها المواطنون
في محيط الدواٍ الٍاَع وعند مستشفى األٍدن.
وضمن ٍَنامج جلسة علنية على قناة المملكة ،قال مديٍ هيئة اإلعالم محمد قطيشات" :إن
شَكات التواصل اَلجتماعي فٍضت على الحكومة تعديل القانون ،وأن هناك جٍائم اإللكتٍونية مستحدِثة
وغيٍ مجٍمة" .ومن جانَه حذٍ خالد القضاة عضو نقاَة الصحفيين وقال" :أنه عَث َاألمن والوطني،
وخاصة المادة  11خطاب الكٍاهية" (قناة المملكة.)2018 ،
وطالب ٍئيس مجلس النواب الحكومة َسحب قانون الجٍائم اإللكتٍونية المعدل من مجلس النواب،
وأكد ٍئيس المجلس المهندس عاطف الطٍاونة على أهمية اإلنصات واَلستماع للمطالَات الشعَية التي
تندد وتٍفض هذا القانون ،وأن المجلس يتاَع ما يجٍى حول القانون ،وأضاف أنه َل يمكن أن نتجاهل
الٍفض الشعَي للقانون ،وفي ذات السياق ٍفض َعض المماٍسات السلَية لَعض مستخدمي شَكات
التواصل اَلجتماعي ،وأن تكون منصة لَث خطاب الكٍاهية ،واغتيال الشخصية ،على الٍغم من أن
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شَكات التواصل اَلجتماعي تمِثل حالة لقياس الٍأي العام ،ويجب عدم المساس َحٍيات المواطنين
العامة ،وأن القضاء هو الفيصل َين المتخاصمين (موقع ٍؤيا اإلخَاٍي.)2018 ،
وَتاٍيخ  2018/12/9سحَت الحكومة القانون َناء على طلب ٍئيس مجلس النواب ،وتجاوَا
مع المطالَات الشعَية ،والحزَية ،والنقاَية ،وقال دولة ٍئيس الوزٍاء :إن لي موقفا معلنا من تعٍيف
خطاب الكٍاهية ،وأنه فضفاض وقد يساء استخدامه ،وقد أعلنت وزيٍة الدولة لشؤون اإلعالم الناطق
الٍسمي َاسم الحكومة عن سحب المشٍوع َشكل ٍسمي ،وأن الحكومة ستعيد النظٍ َمواد القانون تمهيدا
إلعادته إلى مجلس األمة استكماَل لمٍاحله الدستوٍية (موقع الغد.)2018،
وهذا وقد أعادت الحكومة القانون إلى مجلس النواب َعد التعديل عليه ،وخاصة المادة  11من
القانون المتعلقة َخطاب الكٍاهية ،وهو اآلن في أدٍاج مجلس األمة (موقع المدينة نيوز.)2018 ،
 -10حادثة البحر الميت
في يوم الخميس وَتاٍيخ  ،2018/10/25شهد األٍدن هطول قوي لألمطاٍ والذي أدى إلى
تشكل السيول في عدة مناطق .ومنها سيول تسََت َفاجعة الَحٍ الميت في وادي زٍقاء ماعين ،وهو
أحد الودية الٍافدة للَحٍ الميت ،حيث تصادف وجود ٍحلة مدٍسية ومتنزهين في الوادي ،حين
داهمتهم السيول على حين غٍة (موقع حٍَ.)2018،
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أدى الحادث إلى وفاة  22شخصا أغلَهم من األطفال ،إضافة إلى إصاَة أكِثٍ من  30شخصا
َينهم أطفال (موقع عمون .)2018 ،وكان جاللة الملك عَد اهلل الِثاني قد ألغى زياٍة كانت مقٍٍة يوم
الجمعة  2018/10/26إلى الَحٍين ،وذلك لمتاَعة أحداث الفاجعة (موقع جٍيدة الٍاي .)2018،
وتعاطف األٍدنيون مع الضحايا وعائالتهم ،وأِثاٍت غضب الَعض منهم على شَكات التواصل
اَلجتماعي لتجاوب الحكومي السلَي مع األحداث ،منتقدين أداءها ،وتخليها عن مسؤولياتها َعدما غٍد
دولة ٍئيس الوزٍاء عمٍ الٍزاز عٍَ تويتٍ ،وفي ليلة الحادِثة حيث حمل المدٍسة المسؤولية الكاملة
للحادِثة (تغٍيد ِ عمٍ الٍزاز .)2018 ،وفي كلمة ألقاها أمام مجلس النواب َعد ذلك قال" :نعم الحكومة
إلها دخل ،وهي التي تتحمل المسؤولية العملية واإلداٍية واألخالقية ،وعلينا أن نٍتقي إلى مستوى الفاجعة"،
(يوتيوب التلفزيون األٍدني .)2018،وفي اليوم الِثاني من إلقاء دولة ٍئيس الوزٍاء لكلمته تقدم كل من
وزيٍ التٍَية والتعليم ووزيٍ التعليم العالي والَحث العلمي د .عزمي محافظة ،ووزيٍة السياحة واآلِثاٍ لينا
عنابَ ،استقالتيهما (حٍَِ ،)2018،ثم صدٍت اإلٍادة الملكية َقَولها (الٍأي.)2018 ،
وتم تشكيل لجان للتحقيق في القضية ،ملكية ،ونياَية ،وحكومية .وقد توصلت اللجنة النياَية في
تقٍيٍها إلى عدة ق اٍٍات منها مخالفة مديٍية تٍَية لواء الجامعة في العاصمة عمان لَعض أحكام تعليمات
الٍحالت والزياٍات المدٍسية ،ومخالفة النشٍة الجوية الصادٍة عن دائٍة األٍصاد الجوية التي حذٍت من
خطٍ تشكل السيول ،األمٍ الذي كان يتوجب معه على و ازٍة التٍَية والتعليم ومن خالل مديٍياتها التعميم
َإلغاء جميع الٍحالت المخصصة لهذا اليوم ،ومخالفة المدٍسة المنظمة للٍحلة َعض التعليمات (موقع
الدستوٍ .)2018،
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وفي حين تقدمت اللجنة الملكية َتوصيات منها "إعادة النظٍ في التشٍيعات الناظمة للٍحالت
المدٍسية ،وضٍوٍة تعزيز التنسيق َين أجهزة و ازٍة التٍَية والتعليم المختلفة ،والتعاون َين و ازٍات الداخلية
والسياحة واألجهزة األمنية لتحديد المواقع المناسَة للٍحالت المدٍسية" (موقع حٍَ.)2018،
وَتاٍيخ  ،2018/12/17تجمع َعض أهالي الضحايا أمام قصٍ الحسينية ،طالَوا َمقاَلة الملك،
وعلى محاسَة المتوٍطين عن الحادث ،وَيان جميع نتائج التحقيق ،وقد التقاهم ٍئيس الديوان الملكي،
ووعد إيصال مطالَهم إلى جاللة الملك ،مؤكدا على متاَعة الملك لمجٍيات التحقيق (موقع
الَوصلة.)2018،
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الملحق ()4
أولويات الحكومة ()2020-2019
مشروع النهضة الوطني (دولة القانون واإلنتاج والتكافل)
وفي أواخٍ شهٍ 11من العام  ،2018نشٍت ٍئاسة الوزٍاء وِثيقة عمل الحكومة ،والتي حددت
من خاللها حكومة الدكتوٍ عمٍ الٍزاز أولويات عملها لألعوام القادمة  ،2020/2019وذلك َاإلعالن
عن ٍَنامج سمي “على خطى النهضة” (الغد .)2018،وهي موجودة على الٍاَط التالي
 http://www.your.gov.jo/وشمل على ِثالث محاوٍ أساسية هي :دولة القانون ،ودولة اإلنتاج،
ودولة التكافل ،وكل محوٍ يشتمل على عدة أولويات (موقع ٍئاسة الوزٍاء. )2019 ،
والتزاما وتنفيذا لتوجيهات ومضامين كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتوٍ عمٍ الٍزاز ،أعلنت
الحكومة األٍدنية عن أولوياتها للعامين  ،2020-2019كخطوة على طٍيق مشٍوع النهضة الوطني،
والتي تسعى من خالله للوصول إلى دولة القانون واإلنتاج والتكافل .
 2-3-1أولويات دولة القانون
 .1تنمية الحياة السياسية وصون الحٍيات العامة.
 .2مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة.
 .3تعزيز نهج الالمٍكزية.
 .4تمكين السلطة القضائية وتعزيز دوٍها.
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 .5تعزيز سلطة إنفاذ القانون.
 .6الِثقافة الوطنية والمواطنة الفاعلة
 2-3-2أولويات دولة اإلنتاج
 .1النمو من خالل ٍيادة األعمال والتجاٍة
 .2النمو من خالل اَلستِثماٍ والنهوض َقطاعات اقتصادية يتميز َها األٍدن
 .3توفيٍ  60ألف فٍصة عمل إضافية منتجة وَلئقة َاألٍدنيين
ٍَ .4نامج خدمة وطن
 .5ضمان اَلستقٍاٍ اَلقتصادي والمالي
ٍ .6فع كفاءة القطاع العام والقضاء على التٍهل اإلداٍي
 2-3-3أولويات دولة التكافل
 .1توسيع نطاق الحكاية اَلجتماعية.
 .2تطويٍ مخٍجات التعليم.
 .3تحسين مستوى الٍعاية الصحية.
 .4تطويٍ منظومة النقل العام.
 .5والسكن الميسٍ.
 .6الَيئة وسالمة المواطن.
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الملحق ()5
شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداماً
يختلف استخدام شَكات التواصل اَلجتماعي من شخص ألخٍ ،تَعا لطَيعة اَلستخدام
واَلتصال ،واَلتصال في العالم اَلفتٍاضي يتم من خالل وسائط التواصل اإللكتٍونية ،هذا العالم يتيح
لألفٍاد والجماعات اَلتصال َالغيٍ والمشاٍكة في المعلومات واألفكاٍ وغيٍها ،وَالتالي شيوعها فيما َينهم
(الٍاوي .)2016،وعليه فالتواصل عٍَ شَكات التواصل اَلجتماعي تحاكي اَلتصال الطَيعي َاستِثناء
المواجهة ،وتتميز هذ ِ العملية َتوفيٍ سٍعة توصيل المعلومات على نطاق واسع (َن فتح محمد.)2016 ،
وان شَكات التواصل اَلجتماعي هي مجتمع افتٍاضي يجمع األفٍاد للتحدث ،ومشاٍكة األفكاٍ
واَلهتمامات ،وأنشاء صداقات .ويعٍف هذا التعاون والمشاٍكة َشَكات التواصل اَلجتماعي ،والمحتوى
يتم إنشاؤ ِ من مشاٍكة المئات والماليين من األشخاص المختلفين ( Computer Hope, Social
.)network, 2019
وفيما يلي قائمة تتضمن شَكات التواصل اَلجتماعي األكِثٍ استخداما َين أفٍاد الجمهوٍ األٍدني
 -1الفيسبوك :Facebook
من أشهٍ الشَكات التي َلقت قَول لدى العدد األكٍَ من الناس ،حيث نشأت في العام ،2004
ويتميز هذا الموقع َوجود إمكانيات غيٍ متوفٍة في المواقع األخٍى ،مما كان السَب في شهٍته ،حيث
يستطيع المستخدمون تَادل الملفات ،والصوٍ ،ومقاطع الفيديو ،ويتم التعليق على ما ينشٍ في الصفحات،
وأيضا تتوفٍ خاصية المشاٍكة ،وخاصية الدٍدشة( .الشاعٍ.)2015 ،
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وتعٍضت شٍكة فيسَوك َلنتقادات كِثيٍة في عام  ،2018من قَل َعض أعضاء الكونغٍس
األمٍيكي ،ومستِثمٍين ،ومستخدمين ،وذلك َعد سلسلة من الفضائح ،ومعلومات غيٍ موِثقة ،وتدخل في
اَلنتخاَات األمٍيكية ،وانتهاك الخصوصية .وفي شهٍ  ،2018/3اعتٍفت فيسَوك َانتهاك خصوصية
حساَات الماليين ،وتٍاجعت قيمة أسهمها  %16منذ اعتٍافها )(euronews,2018
 -2التويتر :Twitter
ولدت شَكة تويتٍ عام  ،2006من خالل مشٍوع َحِثي قامت َه شٍكة ) (Obviousاألمٍيكية،
وأصَح متاحا لألفٍاد في شهٍ  ،2006/10وأنشٍ على نطاق واسع (الميمان .)2015 ،وصاحب فكٍة
تأسيس الشَكة ٍجل أعمال أمٍيكي يدعى جال دوٍسي ،ويضم الموقع ما يزيد عن  500مليون مستخدم،
ويتميز َأن أغلب مستخدميه هم من ٍجال السياسة والمشاهيٍ ،إلَقاء المتاَعين والمعجَين على علم
َآخٍ مستجدات أنشطتهم وأخَاٍهم ،وتعٍف شَكة تويتٍ َاستخدام مفتاح هاتشاغ  ،#ويٍمز إلى الكلمات
األكِثٍ تداوَل على الشَكة َين المستخدمين (سامي.)2018 ،
يقدم هذا الموقع خدمة تدوين مصغٍة ،حيث يتم السماح َعدد قليل من المداخالت َل يتجاوز
 140حٍف لكل ٍسالة ،ويتم ٍؤية تحديِثات صفحة المستخدم من قَل أصدقائه من خالل الملف
الشخصي أو الٍَيد اإللكتٍوني الشاعٍ.)2015( ،
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 -3الواتس أب Whats app:
تأسس عام  ،2009من قَل يان كوم وٍَاين اكتن ،وأنضم إلى فيسَوك عام  ،2014وهو ٍَنامج
مجاني متاح للجميع ،يوفٍ اتصاَلت وٍسائل فوٍية من خالل الهواتف الذكية ولكافة أنحاء العالم ،وكلمة
 Whatsappأصلها ( What’s upواتس أب)2018 ،
يتم التعامل مع الواتس أب َسهوله عن طٍيق الهاتف المحمول ،مما أدى إلى انتشاٍ استخدامه
َشكل كَيٍ ،وأصَح الوسيلة الشعَية للتواصل اَلجتماعي ،ومؤِثٍ كَيٍ في سلوك األفٍاد والجماعات
(الشاعٍ.)2015 ،
 -4االنستغرام :Instagram
أطلق عام  ،2010من قَل مايك كٍيجٍ ،وكيفن سيستٍون ،وهو موقع لتَادل الصوٍ
والفيديوهات ،ويمكن ٍَطه مع حساَات أخٍى مِثل الفيسَوك ،وَذلك يتيح له نشٍ مواد ِ على اَلنستغٍام،
وتنشٍ على الحساب المٍتَط َه في ذات الوقت ،ويعتٍَ من أهم مواقع شَكات التواصل اَلجتماعي ذات
اَلتصاَلت السٍيعة من خالل نشٍ الصوٍ والتعليق عليها (سامي.)2018 ،
 -5اليوتيوب :Youtube
سامي .)2018( ،تأسس اليوتيوب في َداية عام  ،2005في مدينة سان ٍَونو في الوَليات
المتحدة األمٍيكية ،وكانت الفكٍة من إنشائه هي وجود آلية سهلة لنشٍ الصوٍ والفيديو ،وقد تم شٍاء هذا
الموقع من قَل شٍكة جوجل في العام  .2006إذ تتيح شَكة اليوتيوب لمستخدميها تحميل وتنزيل مقاطع
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الفيديو ،وتعد من الجيل الِثاني لشَكة الويب  ،2.0وتمكن الشَكة المستخدمين من إنشاء قنواتهم الخاصة
عليه.
 -6لينكدان :Linkedin
أسس عام  ،2002من قَل  ،Reid Hoffmanوأصَح متاحا في شهٍ  ،2003/5وهي شَكة
ذات صلة َاألعمال التجاٍية ،ويستخدمه أكِثٍ من  100مليون شخص حول العالم (الميمان.)2015 ،
يعد هو الموقع األكِثٍ تخصصا في قطاعي األعمال والشٍكات ،حيث يقدم ميزات عدة لٍجال
األعمال ،ويقدم سيٍهم الذاتية لتمكين الشٍكات من الوصول إليهم عن طٍيق الَحث عٍَ كلمات مفتاحية،
ويتيح الموقع للشٍكات تحديث َياناتهم متى شاءوا الشاعٍ.)2015( ،
من السلَيات لهذا الموقع أنه يسهل اختٍاق حساَات مستخدميه.
 -7جوجل بلس
أطلق عام  2011من قَل شٍكة جوجل ،ويتيح للمستخدم إنشاء حساب عليه ،مع عدد غيٍ
محدود من األصدقاء ،وسعة تخزين غيٍ محدودة ،ومن مميزاته خدمة  Sparksأي اَلهتمامات والتي
تزود المستخدم َكافة اَلهتمامات قام َاختياٍها ،وكذلك مكالمات  hangoutsصوت ودٍدشة اَلجتماعية.
وكانت التجٍَة األولى لجوجل غيٍ ناجحة عٍَ خدمة  ،google buzzولكن مع خدمة جوجل
َلس أعادت شٍكة جوجل إلى المنافسة مع فيسَوك وتويتٍ.

