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 :الممخص
إف مف أبرز مالمح ىذا العصر ظيور مواقع وشبكات التواصؿ        

االجتماعي عبر شبكة المعمومات العالمية؛ حيث أحدثت ىذه المواقع 
والشبكات موجة جديدة مف موجات ثورة المعمومات التي بدأت في أواخر 
، ومع انتشار أجيزة التواصؿ الحديثة دخمت  القرف الميالدي المنصـر

مسبوقة في مجاؿ تواصؿ االفراد مع غيرىـ مف االفراد  البشرية مرحمة غير
مـ يعد العالـ قرية صغيرة كما كاف يقاؿ سابًقا، بؿ صار ىذا فوالمؤسسات؛ 

العالـ كمو عند أطراؼ أصابع االنساف، بغض النظر عف عمره ومستوى 
 تعميمو وجنسيتو.

اء المتصفحيف مساحة كبيرة إلبدومنح ظيور مواقع التواصؿ االجتماعي 
أراءىـ حوؿ القضايا والمشاكؿ التي تواجييـ في حياتيـ اليومية ، اذ 
اصبحت ىذه المواقع تشكُؿ جزءًا مف الرأي العاـ لدى الجميور وقوة 
ضاغطة لدى اغمب صناع القرار مف اشخاص ومؤسسات حكومية وغير 
الحكومية ، وبفعؿ تسارع االحداث والمواقؼ في العراؽ بشكؿ عاـ 

نبار بشكؿ خاص تباينت انعكاسات نتائج ىذه المواقع وبمحافظة اال
فالبعض منيا قد شكّؿ فرصة إيجابية لتنمية وتطور الميارات الفردية لدى 
الجميور لكف البعض االخر قد اثّر بشكؿ سمبي عمى مجريات االحداث 
عبر بث الشائعات ألحداث زعزعة عمى صعيد السمـ االىمي والمجتمعي 

 ية لممجتمع في محافظة االنبار .وتيديد البنية االمن

DOI 

10.37653/juah.2020.171098 

 :23/3/312 تـ االستالـ:
 :5/312/:3 قبؿ لمنشر:
 1/3/2020   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 الدور

 مواقع التواصل االجتماعي
 السمم االهمي

 السمم المجتمعي 
 مدينة الرمادي



(179) 
 

 

The role of social networking sites in promoting civil and community 

peace among citizens The audience of Ramadi is a model 
Assistant teacher  Raad Khasha Hafez 

- Universityof Anbar -Director of Media and Public Relations 

Submitted: 12/02/2019 

Accepted: 29/04/2019 

Published: 01/03/2020 

Abstract: 

The emergence of social networking sites has given the 

surfers a lot of space to express their views on the issues 

and problems they face in their daily lives. These sites 

have become part of the public opinion and the pressure 

of most decision makers from individuals and 

governmental and non-governmental organizations. 

Events and attitudes in Iraq in general and in Anbar 

province in particular varied the repercussions of the 

results of these sites, some of which has constituted a 

positive opportunity for the development and 

development of individual skills of the public, but others 

have adversely affected the events through the 

dissemination of rumors and events On the level of peace 

Ah Ahli and community and threaten the security 

structure of the community within the province of Anbar. 

Therefore, this research came to highlight the role played 

by social networking sites in all their forms and types in 

promoting the civil and social peace in Anbar province, 

especially the province has recently emerged from the 

war was one of the reasons negative role played by 

social networking sites. 
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 منهجية البحثاوال: 
 مشكمة البحث -

وىو ما الدور الذي تؤديو مواقع التواصؿ تسػػػاؤؿ رئيس  فيمشػػػكمة البحث  تكمف  
 االجتماعي في تعزيز السمـ االىمي والمجتمعي لدى الجميور ؟

 ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت وهي : 
ما دور مواقع التواصؿ االجتماعي في التأثير عمى قناعات الجميور  -2
 العامة ؟ وتوجياتيـ
ما مدى قدرة مواقع التواصؿ االجتماعي في إشاعة قيـ وثقافة السمـ االىمي  -3

 والمجتمعي لدى الجميور؟ 
إلشاعة رأي  خمؽ تفاعمية مجتمعيةفي مواقع التواصؿ االجتماعي ما دور   -4

 عاـ ايجابي يساعد في تعزيز ثقافة السمـ االىمي والمجتمعي داخؿ المجتمعات ؟  
 حثباهمية ال -

شريحو كبيرة مف المواطنيف وىـ الذيف يستخدموف ب ييتـ بكونوتكمف اىمية البحث 
فضاًل انو ييتـ بشكؿ كبير ومباشر بموضوع  السمـ االىمي   مواقع التواصؿ االجتماعي

والمجتمعي والذي يعد احد اىـ متطمبات المجتمع خاصة في الظروؼ التي شيدىا العراؽ 
ؿ خاص وما عاصرتو المحافظة عف طريؽ امنية وعسكرية بشكؿ عاـ ومحافظة االنبار بشك

كاف لمواقع التواصؿ االجتماعي التأثير الكبير في إحداث تغيرات عمى ارض واقع مف خالؿ 
االختالؼ والتبايف في اآلراء والمواقع التي تـ مداولتيا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ، 

في مواقع التواصؿ االجتماعي عمى دور تسميط الضوء  تكمُف فيفاف اىمية البحث  وعميو
 ى جميور مدينة الرمادي .تعزيز السمـ االىمي والمجتمعي لد

 اهداف البحث -
مواقع التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ الراي العاـ  تؤدييا الذي الدورمعرفة  -1

 لدى جميور مدينة الرمادي.
تواصؿ التعرؼ عمى اىـ الموضوعات التي يتناوليا المواطنيف في مواقع ال -2

 االجتماعي.
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التعرؼ عمى مدى االستفادة التي تحققيا مواقع التواصؿ االجتماعي  -3
 .خاصة ما يتعمؽ بموضوع السمـ االىمي والمجتمعي  في مدينو الرمادي لممواطنيف
في الراي العاـ  شبكات مواقع التواصؿ االجتماعيالتأثيرات السمبية ل ابراز -4

 لدى جميور مدينة الرمادي.
شبكات مواقع التواصؿ االجتماعي في الراي العاـ ثيرات االيجابية لمالتأابراز  -5

 لدى جميور مدينة الرمادي.
 منهج البحث  -

 اذ افالوصفي يأتي ىذا البحث ضمف اطار البحوث المسحية وقد تـ استخداـ المنيج 
معرفة تأثيرىا جمع المعمومات حوؿ مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي و ىو ىدؼ البحث 

وقد تـ اعتماد  جميور مدينة الرمادي مواطنيفي تعزيز السمـ االىمي المجتمعي لدى 
 . االستبانة وصواًل آلراء المبحوثيف لتحقيؽ اىداؼ البحث

 ادوات جمع البيانات  -
 المالحظة -1

المبحوثيف يتمكف المالحظ مف مراقبة تفاعالت  اذوىي مشاىدة الظاىرة محؿ الدراسة 
في الدراسة لما توفره في العديد مف البيانات  مف اكثر االدوات المستخدمةالمالحظة تعد و ، 

 . (2والمعمومات)
 االستبيان -3

يو فوىي اداة ميمة مف االدوات المنيجية التي تستعمؿ في جمع البيانات والمعمومات 
عبارة عف مجموعة مف االسئمة التي تطرح مف قبؿ الباحث لممبحوثيف والتي تكوف مصممة 

 المواطنيفعمى مجموعة مف يتـ توزيعيا بدقة وعناية ويجب اف تكوف واضحة ومتسمسمة ، و 
االستبياف مف اكثر االدوات الميمة لجمع  دمواقع التواصؿ االجتماعي ويعل المستخدميف

 . (3طرح موضوع معيف عمى عدد كبير مف الناس)عبر البيانات االكثر دقة 
 ويتضمن: البحث مجتمع -
 نموذجا. لجغرافي : مدينة الرمادي اني لمكااالمجاؿ  -1
الى  3- 28عشرة اياـ لممدة ) مف حث بمدة ال تالمجاؿ الزمني : استغرق -2

38-3  /312: ) . 
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البشري  المجاؿلذي يتحدد بموجبو مجتمع البحث ويتكوف ا اؿ البشري:جالم -3
 .مف مجموعة مف االفراد في مدينة الرمادي

 ثانيًا : مفهوم مواقع التواصل االجتماعي 
أثبتت كثير مف الدراسات والبحوث العممية أف االنساف كائف اجتماعي، وىو بطبعو 
وفطرتو ال يستطيع إشباع جميع حاجاتو البيولوجية والنفسية دوف التواصؿ مع أفراد مف بني 

االحتياجات  ، أمااجاتىذه الح إلشباعجنسو، فطبيعتو ىذه تفرض عميو العيش مع االخريف 
، وىذا ما االجتماعياالجتماعية فال يمكف أف تقوـ أساسا دوف تواصؿ إنساني مع المحيط 

وفرتو شبكات التواصؿ االجتماعي في العالـ االفتراضي، حيث أتاحت المجاؿ واسعا أماـ 
ت االنساف لمتعبير عف نفسو، ومشاركة مشاعره وأفكاره مع االخريف وتسعى عمـو الشبكا

االجتماعية إلى خمؽ جو مف التواصؿ في مجتمع افتراضي تقني، يجمع مجموعة مف 
لوانيـ، او  ومستوياتيـ وجياتيـاالشخاص مف مناطؽٍ  ودوؿ مختمفة في موقع واحد، تختمؼ 

وتتفؽ لغتيـ التقنية، ييدفوف إلى التعارؼ أو التعاوف أو التشاور أو االستطالع واالكتشاؼ، 
وتكويف عالقات جديدة، والشخص المنتمي إلى ىذا المجتمع عضو فاعؿ، أو لمجرد الترقية 

يعرؼ زاىر راضي مواقع ،  أي أنو يرسؿ ويستقبؿ ويقرأ ويكتب ويشارؾ، ويسمع ويتحدث
فييا بإنشاء  لممشترؾالتي تسمح  اإللكترونيةمنظومة مف الشبكات : ”بأنياالتواصؿ االجتماعي 

ي إلكتروني مع اعضاء اخريف لدييـ االىتمامات موقع ثـ ربطو عف طريؽ نظاـ اجتماع
وىذا الترابط نتج عنو نوع مف االعالـ يختمؼ عف االعالـ التقميدي القديـ  (،2)واليويات نفسيا

 يطمؽ عادة عمى كؿ ما االجتماعي ، او االعالـ الجديد او البديؿ وما باألعالـيعرؼ  ماو 
،  فراد والجماعات عمى الشبكة العنكبوتيةيمكف استخدامو وتبادلو مف معمومات مف قبؿ اال

ويعرؼ االعالـ االجتماعي بانو المحتوى االعالمي الذي يتميز بالطابع الشخصي ، والمتناقؿ 
بيف الطرفيف : احدىما مستقبؿ، واالخر مرسؿ ، عبر وسيمة )شبكة اجتماعية(، مع حرية 

بانو يعرؼ )  الجديد االعالـ ، بيّد اف االرساؿ لممرسؿ ، وحرية التجارب معيا لممستقبؿ
 االعالـ الذي يقدـ شكؿ رقمي وتفاعمي ، يعتمد عمى اندماج النص والصورة والفيديو والصوت

اما التفاعمية ، رئيسة لو في عممية االنتاج والعرض  كأليةفضال عف استخداـ الكومبيوتر ، 
 . (3)(فيي تمثؿ الفارؽ الرئيس الذي يميزه ، وىو مف اىـ سماتو

 : نشأة مواقع التواصل االجتماعي وتطورها  لثاً ثا
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ظيرت مواقع التواصؿ االجتماعي في الواليات المتحدة األمريكية عمى مستوى التفاعؿ 
بيف بعض زمالء الدراسة، وأوؿ موقع لمتواصؿ االجتماعي لطالب المدارس األمريكية ظير 

،  SixDegrees.com وتبع ذلؾ موقع Classmates.com ( وىو موقع6::2عاـ )
(، وركز ذلؾ الموقع عمى الروابط المباشرة بيف األشخاص 8::2وكاف ذلؾ في خريؼ عاـ )

بغض النظر عف انتماءاتيـ العممية أو العرقية أو الدينية، وتبع ذلؾ ظيور مجموعة مف مواقع 
 (؛ وكاف محور اىتماميا ىو تدعيـ المجتمع:::2 - 8::2)لممدة التواصؿ االجتماعي 

مواقع تواصؿ اجتماعية مرتبطة بمجموعات معينة مثؿ موقع األمريكييف عبر 
 ، وموقع البشر ذوى البشرة السمراء Asianavenue.com اآلسيوييف

Blackplanet.com  وقد اعتمدوا في نشأت المواقع عمى عالمات الويب في المراحؿ ،
، (4)لمشبكات االجتماعية يمكف وصؼ المرحمة بالمرحمة المكممة او التأسيسية اذاالولى 

تكويف شبكات خاصة برجاؿ االعماؿ والمواقع ىدفيا تمثمت المرحمة االولى بمواقع متعددة و 
 ( انطمؽ موقع التواصؿ االجتماعي3113ومع بداية عاـ )،  (5)التجارية لتسييؿ عمميـ 

friendster.comمختمؼ  ، وقد تـ تصميمو ليكوف وسيمة لمتعارؼ والصداقات المتعددة بيف
 ظير في فرنسا موقعنفسو فئات المجتمع العالمي، وفى النصؼ الثاني مف العاـ 

skyrock.com  ( ظير موقع التواصؿ االجتماعي 3114كمنصة لمتدويف، وفى بداية عاـ )
وىو مف أوائؿ مواقع التواصؿ االجتماعي المفتوحة وأكثرىا شيرة  Myspace.com الشيير

 رت بالتوازي العديد مف مواقع التواصؿ االجتماعي مثؿعمى مستوى العالـ، كما ظي
linkedin.com  ثـ كانت النقمة الكبيرة في عالـ شبكات التواصؿ االجتماعي بانطالؽ موقع

انطمؽ رسميًا في الرابع مف  اذ؛ Facebook.com التواصؿ االجتماعي الشيير الفيس بوؾ  
  . (3115فبراير عاـ )
 : انواع مواقع التواصل االجتماعي رابعاً 

 الفيسبوك -1
الفيس بوؾ احد وسائؿ مواقع التواصؿ االجتماعي الحديثة والتي ساعدت الناس يعد 

فيسبوؾ المساىمة عمى الجمع بينيـ في المكاف والزماف ىو موقع الكتروني تممكو شركة 
 اذالتوعية  فضاًل عف سياسية وتعميمية وثقافية واجتماعية (6)العامة يكوف متعدد االغراض

 .يتميز بالسيولة والوضوح في تكويف قاعدة الجماىيرية 
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مارؾ زوكيربيرغ ىو مف اسس ىذه الشبكة التي تيدؼ الى زيادة االتصاؿ بيف الناس 
 وباألخصفيو العاـ الذي شيد اعالف ايرلندا  3119اما في عاـ  3117وقد تـ فتحو عاـ 

 يس بوؾ.العاصمة دبميف مقرا رسميا لشركة ف
عف ىذه  "The Facebook Effect" في كتابو "Kirkpatrick .David"  يتحدثو 

الشبكة التي ربطت بيف أجزاء العالـ المترامية وغيرت معالمو، ويمقي الضوء عمى كيفية تأثير 
ويعد ىذا الموقع مف اقباؿ العالـ عميو ،  (7)الفيس بوؾ عمى كؿ العالـ وعمى الناس جميعاً 

)غوغؿ( ومايكروسوفت والذي بمغ عدد  التي يمتمكيا بالمركز الثالث بعد موقعوالشيرة 
وبذلؾ اصبح مؤسس الفيس بوؾ اصغر ممياردير في العالـ ،  شخصمميوف  (911المتابعيف )

دوالر ، ونتيجة التقدـ  بمغ قيمة الفيس بوؾ خمسة عشر مميار اذ 37وىو يبمغ مف العمر 
فيمـ يحمؿ اسـ )الشبكة االجتماعية( يسرد قصة الفيس  نتاجبإوالشيرة قامت احدى الشركات 

بوؾ ويتحدث عف مؤسس الفيس وما دار بينو وبيف زمالئو الثالث مف صراع وتوجيوا اليو 
،  باتيامات سرقة افكارىـ وكؿ ذلؾ بداعي الحصوؿ عمى الثروة الطائمة التي شيد ليا العالـ

الشييرة )مميارديرات بالصدفة( او حسب الكتاب ويؤيد ىذا الراي )بف مزري تش( في الرواية 
 . (8))قصة فيس بوؾ : ثورة وثروة(

 توتير -2
دورا كبيرا في  ادىىو احد شبكات التواصؿ االجتماعي الذي ظير حديثا والذي 

 توتيرواخذ اسـ ، االحداث السياسية في العديد مف البمداف وخاصة في بمداف الشرؽ االوسط 
اال انو يتكوف مف ارساؿ ،  قصد بو التغريد واخذ رمز العصفور لومف مصطمح )تويت( الذي ي

 . (3117)عاـ  في بدايتووكانت لمرسالة الواحدة ( حرؼ 251رسائؿ نصية قصيرة ال تتعدى )
 عف صادرة كانت سواء الشخصية لمتصريحات معتمداً  مصدراً  توتير يعد اليوـ

 ومصدراً  سواء، حد عمى والعربي الغربي المجتمع او وجياء صحفييف او ممثميف او سياسييف
 في اليوـ يحدث بيف الشعوب كما التواصؿ قناة و االخبارية و الحكومية لمتصريحات معتمداً 

 .(9) فيو القوي التوتير وتأثير" العربي الربيع" عقب العربية االحداث
 اليوتيوب -3
" باؿ باي" شركة في سابقيف موظفيف (4) بواسطة 3116 عاـ الموقع ىذا تأسس قد و

"paypal "ويستخدـ كاليفورنيا، مدينة في" كريـ جاود" و" تشيف ستيؼ" و"  ىيرلي تشاد" وىـ 
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 بيف يتنوع الموقع محتوى أف حيث المتحركة، المقاطع لعرض فالش الدوبي تقنية الموقع
 .(:) وغيره اليواة قبؿ مف المنتج الفيديو الموسيقى، ومقاطع التمفزيوف، االفالـ، مقاطع

 : اليوتيوب مميزات
 مزاياه بسبب وذلؾ االجتماعي، التواصؿ مواقع ابتكارات أروع مف يوتيوب موقع يعد

 : وأىميا المتعددة
 و تشاء ما وتنزيؿ تحميؿ تستطيع الموقع ىذا عبر فأنت:  ومجاني عاـ -2

 الموقع في التسجيؿ مقابؿ مجانا ذلؾ كؿ و ترويجية، او تعميمية كانت سواء افالـ مف تحتاج
 أو إذف بدوف خاصة نشر حقوؽ ليا افالماً  تحمؿ بأف التحميؿ بشروط تمتـز أف عمى و فقط،
 .إباحية افالـ

 و لتحميؿ بالنسبة االستعماؿ سيؿ فالموقع:  العامة قبؿ مف االستعماؿ سيؿ -3
 .لذلؾ داعمة أدوات يوفر و المواقع مف مع غيره مقارنة االفالـ تنزيؿ

 أف الميزة ىذه بواسطة تحتاج ال:  live streaming" المباشر البث ميزة -4
 أي مف و مشاىدتو مف ستتمكف الفمـ وصمة عمى الضغط بمجرد بؿ تشاىده، حتى الفمـ تنزؿ
 مكنت ميزة وىي االفالـ، مف النوع ذلؾ بث تقنية يدعـ كاف إف نقاؿ ىاتؼ أو حاسوب جياز
 مما اليوتيوب عبر مباشرة برامجيا عرض مف االخبارية القنوات و البث محطات مف العديد
 .(10)المباشر البث وتقنيات العالـ تطوير في طفرة اعتبر

 وظائف مواقع التواصل االجتماعيخامسًا : 
 (22)يمكننا توضيح مجموعة وظائؼ لمواقع التواصؿ االجتماعي وىي

ميزة  فضاًل عف امتالكياوىي التي تبقى مستمرة مف غير انقطاع  المحادثة -2
 . االطالع عمى الواقع مف جميع انحاء العالـ ويبقى ذلؾ الشخص عمى دراية بما يحدث

وىو بعد اف كانت الضوابط التقميدية عرضو بتدخؿ الدولة فييا، اصبحت  .الحرية3
 في حيف وفي اخر شر. منفعةاليـو عالـ مفتوح وعمى جميع العالـ اال انيا قد تكوف 

المشاىدة والمشاركة مع االخريف ويستطع المتمقي  اً متنوع .التنوع فقد اصبح العالـ4
 بيسر وسيولة .

 .الطرؽ بأفضؿالمعمومات توفر وسيولة  .السرعة والمرونة5
 مف التحاور والنقاش والتعميؽ ازاء القضايا المطروحة.والتي تمكف المتمقي  . الفاعمية6
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  مفهوم السمم االهمي والمجتمعيسادسًا : 
 واآلفات العيوب مف والنجاة والعافية البراءة: أي السالمة، وأصمو ـالسال مف السمـ

مـ الثالث بمغاتو السمـ ويطمؽ. واألخطار  الحرب حالة يقابؿ ما عمى والسَمـ والسَّمـ السِّ
مـ: منظور ابف والصراع ، قاؿ  تسالمت إذا والخيؿ تصالحوا،: وتسالموا الصمح،:  والسَّمـ السِّ

 .(23)بعضا بعضيا تييج ال تسايرت
 وبيف نفسو المجتمع داخؿ والوئاـ السمـ حالة: االهمي المجتمعي بالسمم والمقصود

 العالقات حالة مجتمع ، تشخيص أي لتقويـ األساسية المقاييس أىـ ومف وقواه شرائحو
مكانية المجتمع صحة عمى عالمة فسالمتيا فيو، الداخمية  سوء داللة اىتراؤىا بينما نيوضو، وا 
 التاريخي العمؿ ىي العالقات شبكة أف نقرر أف نستطيع: نبي بف مالؾ المفكر يقوؿ وتخمؼ،
 المجتمع بو قاـ عمؿ أوؿ كاف ذلؾ أجؿ ميالده ، ومف ساعة المجتمع بو يقوـ الذي األوؿ

 كانت كما أنو إلى نبي بف يشير والمياجريف ثـ األنصار بيف يربط الذي الميثاؽ ىو اإلسالمي
 مؤشر كاف تدىورىا فإف المسمميف، تاريخ في االنطالؽ نقطة ىي السممية الداخمية العالقات
 .(24)واالنحطاط السقوط

العنؼ ويعزز انواع جميع ل ورفضبمسمـ المجتمعي يعُد السمـ االىمي مكماًل ومشابيًا لو 
البد مف ىو الشر المطمؽ االقتتاؿ المجتمعي العالقات والتواصؿ ونشر الثقافة اال اف 

 .(25)محاربتو
 : العوامل المؤثرة عمى السمم االهميسابعاً 

 (15)توجد مجموعة عوامؿ مؤثرة في السمـ االىمي و المجتمعي وىي
 استخداـ االتصاؿ الشخصي -2
 االستخداـ الحكومي -3
 االستخدامات التعميمية  -4
 االستخداـ االخباري  -5

 االهمي والمجتمعي:ــالصحافة االلكترونية ودورها في تعزيز ثقافة السمم  :ثامناً 
وسيمة جديدة لمتعبير عف فيي االعالـ الجديد  تمجاال ابرزالصحافة االلكترونية  ُتعدُ 
بشكؿ كبير في ايجاد مساحات جديدة لمتعبير وابداء الراي بعيدا عف  تساىماذ الراي ونقمو 

تعزز مف دور السمـ  ألنياصحافة المواطنيف ، واطمؽ عمييا (27)الرقابة وتعددت فضاءاتيا 
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 يتحوؿتقدـ لمناس دورا مستقال وىذا االمر جعؿ الكثير مف الجميور  وألنيااالىمي والمجتمعي 
ممستخدميف لسمح االنترنيت  اذ واآلراءنشر االفكار عبر  (28)الى وكاالت انباء متحركة 

فة االلكترونية االشكاؿ التي تتجمى فييا الصحامف وبذلؾ ظيرت العديد ،  آرائيـالتعبير عف 
 :  (29)وكاآلتيتعزيز ثقافة السمـ االىمي والمجتمعي ل

وىي الشبكات االجتماعية ومواقع التشبيؾ  :مواقع التواصؿ االجتماعي  -2
االجتماعي والتي تستخدـ مف اجؿ التواصؿ واقامة العالقات والتعارؼ وغيرىا كما ىي تبادؿ 

 .المعمومات بكؿ حرية وشفافية
وىي المواقع التي يستخدميا االفراد والمؤسسات يتـ  : رونيةالمدونات االلكت -3

 مختمفة حيث المدونة ىي منصة لممارسة حرية الراي والتعبير والراي. بأساليبفييا الكتابة 
وىي المواقع ذات المحتوى التعاضدي والتي تعتمد  : مواقع التحرير الجماعي -4

عمى البرمجيات التي تستخدـ بتحرير مضمونيا بشكؿ جماعي والتي يمكف االضافة والتعديؿ 
 والحذؼ منيا.

عف الراي وضماف المحتوى  وبذلؾ فالصحافة االلكترونية تعزز ثقافة المجتمع بالتعبير
راي وتمثؿ الحرية في استقصاء االخبار وتمقييا والحريات فالشخص كامؿ الحرية في ابداء ال

 . (:2)واذاعتيا باي شكؿ مطبوعة او مكتوبة وباي وسيمة يختارىا الشخص

كما نصت االعالنات العالمية عمى تعزيز ثقافة السمـ االىمي والمجتمعي في اف لكؿ 
كدتُو حرية تعبير مثؿ حرية اعتناؽ اآلراء واالفكار دوف َأّي تدخؿ ، وىو ما اشخص 

 .(31)االتفاقيات االوربية لحقوؽ االنساف والحريات مف دوف تدخؿ السمطات العامة
 تاسعًا : الدراسة الميدانية : 

 جنس المبحوثينيوضح ( 1جدول )
 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة
 2 ذكر  52 %93 االولى
 3 انثى : %29 الثانية

  المجموع 61 211 
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% 93اف الذكور في المرتبة االولى والتي بمغ نسبتيـ  جدوؿ رقـ واحدمف ضح تي
 :% وبواقع 29اما االناث فكانوا في المرتبة الثانية وىذا ما تبينت نسبتيـ  52وبواقع تكرار 

 تكرار.
 ( يوضح الفئات العمرية لممبحوثين2جدول )

 ت التوزيع  العدد النسبة المرتبة
 2 (34ػ :2) 49 %87 االولى 
 3 (39ػ 35) 7 %23 الثانية
 4 فاكثر( :3) 7 %23 الثالثة

  المجموع 61 211 
ػ :2( الفئات العمرية فتبيف مف خالؿ النسب اف الفئة العمرية )3يوضح جدوؿ رقـ )

 35قد جاءت في المرتبة االولى .. اما الفئة العمرية ) 49% وبواقع تكرار 87( وبنسبة 34
 بيف الواقعةثـ تمييا الفئة العمرية  في المرتبة الثانيةىي  7% وبواقع تكرار 23( وبنسبة 39ػ
 . قد جاءت في المرتبة الثالثة 7% وبواقع تكرار 23ػ فاكثر ( وبنسبة  :3)

 ( يوضح التحصيل الدراسي لممبحوثين3جدول )
 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة

 2 بكالوريوس  36 %61 االولى

 3 اعدادي  23 %35 الثانية
 4 متوسطة 22 %33 الثالثة

 5 دراسات عميا 3 %5 الرابعة 
  المجموع 61 211 

( اف البكالوريوس قد جاء في المرتبة االولى وذلؾ مف خالؿ 4يوضح جدوؿ رقـ )
قد  23% وبواقع تكرار 35ثـ تمييا مرحمة االعدادية وبنسبو  36% وبواقع تكرار 61النسبة 

% وبواقع 33المتوسطة اتت في المرتبة الثالثة وبنسبة جاءت في المرتبة الثانية اما مرحمة 
 .%5اما الدراسات العميا فقد اتت في المرتبة الرابعة وبنسبة ،  22تكرار 
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 ( يوضح الحالة االجتماعية4جدول )
 ت التوزيع العدد  النسبة المرتبة

 2 اعزب :4 %89 االولى
 3 متزوج 22 %33 الثانية

  المجموع 61 211 

اف النسب التي اظيرت اف صفة اعزب كاف في المرتبة االولى  (5) جدوؿ رقـيوضح 
% 33ثـ تمييا في المرتبة الثانية بصفة متزوج وبنسبة  :4% وبواقع تكرار 89وذلؾ بنسبة 

 تكرار. 22وبواقع 
 ما اهم المواقع التي يتفاعل معها المستخدمون ( يوضح البيانات االساسية5جدول )

 ت التوزيع العدد النسبة  المرتبة

 2 الفيس بوؾ  36 % 61 االولى

 3 واتس اب 23 %35 الثانية

 4 انستغراـ 21 %31 الثالثة

 5 يوتيوب 3 %5 الرابعة
 6  توتير 2 %3 الخامسة

  المجموعة 61 211 
( اف اكثر المواقع التي يتفاعؿ معيا المستخدميف الفيس بوؾ 6يوضح جدوؿ رقـ )

ثـ تمييا موقع الواتس اب وبنسبة  36% وبواقع تكرار 61في المرحمة في االولى وبنسبة  يأتي
قد اتى في المرحمة الثانية ثـ اتى موقع االنستغراـ في المرحمة الثالثة  23% وبواقع تكرار 35

في  3% وبواقع تكرار 5اما موقع اليوتيوب فقد اتى بنسبة   21% وبواقع تكرار 31وبنسبة 
 .فقد اتى في المرحمة الخامسة  2% وبواقع تكرار 3وبنسبة  توتيرالرابعة اما موقع  المرتبة
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 يوضح الفترة الزمنية لالشتراك في الشبكة العنكبوتية (6جدول )
 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة
 2 شير( 23)خمس اشير ػ  55 %99 االولى

 3 )شير ػ خمس اشير( 7 % 23 الثانية
  المجموعة  61 211 

( اف الفترة الزمنية لالشتراؾ جاءت في المرتبة االولى )خمس 7يوضح جدوؿ رقـ )
ثـ تمييا )شير ػ خمس اشير ( وبنسبة  55% وبواقع تكرار 99شير( وبنسبة 23اشير ػ 

  .قد اتت في المرحمة الثانية 7% وبواقع تكرار 23
 ( يوضح هل مواقع التواصل تحفز السمم االهمي والمجتمعي 7جدول )

 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة

 2 نعـ 52 %93 االولى
 3 ال : %29 الثانية

  المجموع  61 211 
بنعـ وىذا عف اف مواقع التواصؿ  ا( اف اغمبية المبحوثيف اجابو 8يوضح جدوؿ رقـ )

وقد اتى في  52% وبواقع تكرار 93االجتماعية تحفز السمـ االىمي والمجتمعي وبنسبة 
والتي كانت في المرحمة  :% وبواقع تكرار 29المرحمة االولى اما الذيف اجابوا بال فيـ بنسبة 

 الثانية.
 بجانب السمم االهمي والمجتمعي فعالية  االكثرمواقع التواصل االجتماعي يوضح  (8جدول )

 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة 

 2 الفيس بوؾ :4 %89 االولى
 3 اليوتيوب 7 %23 الثانية
 4 توتير 6 %21 الثالثة

  المجموع 61 211 
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( اف اغمبية مواقع التواصؿ فعالية بجانب السمـ االىمي 9يوضح جدوؿ رقـ )
وكاف في المرتبة االولى  :4% وبواقع تكرار 89والمجتمعي ىو الفيس بوؾ والذي كاف بنسبة 

 توتيراما المرتبة الثالثة  7% وبواقع تكرار 23اما اليوتيوب فقد كاف في المرتبة الثانية وبنسبة 
 .تكرار  6اقع % وبو 21وبنسبة 
يوضح هل ان هناك تفاعل من قبل الجمهور بما تقدمه الصحافة االلكترونية في  (9جدول )

 مواقع التواصل االجتماعي 
 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة
 2 نعـ 38 %65 االولى
 3 ال 27 %43 الثانية
 4 احيانا 8 %25 الثالثة

  المجموع 61 211 
اغمبية المبحوثيف اجابوا بنعـ وىذا يدؿ عمى تفاعؿ ( اف :) يوضح جدوؿ رقـ

% وبواقع 65الجميور بما تقدمو الصحافة االلكترونية في مواقع التواصؿ والذي تبيف بنسبة 
% وبواقع 43اما المرحمة التي تمييا في المرتبة الثانية الذيف اجابوا بال وبنسبة  38تكرار 
% وبواقع 25وىذا بنسبة  بأحيانناً الثالثة اجابوا  ي المرتبةة فاما المرحمة االخير  27تكرار 

  .تكرار8
يوضح هل تعدد المنشورات والتطبيقات يكون عنصر مهم في التفاعل من قبل  (10جدول )

 الجمهور
 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة
 2 نعـ 35 %59 االولى
 3 احيانا 32 %53 الثانية
 4 ال 6 %21 الثالثة

  المجموع 61 211 
يدؿ عمى اىمية  ( اف اغمبية المبحوثيف اجابوا بنعـ وىذا ما21يوضح جدوؿ رقـ )

وقد حصمت  35% وبواقع تكرار 59المنشورات والتطبيقات حيث ىو عنصر ميـ وىذا بنسبة 
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والتي جاءت في  32% وبواقع تكرار 53وبنسبة  بأحيانناعمى المرتبة االولى ثـ تمييا االجابة 
  . تكرار6% وبواقع 21المرتبة الثالثة فيي االجابة ب ال وبنسبة  المرتبة الثانية اما

( يوضح هل المنشورات الخاصة بالسمم االهمي لها تأثير ايجابي في المشاركة 11جدول )
 المجتمعية

 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة
 2 نعـ 56 %1: االولى
 3 احيانا 4 %7 الثانية
 4 ال 3 %5 الثالثة

  المجموع 61 211 
% وبواقع تكرار 1:( اف اغمبية المبحوثيف اجابوا بنعـ وبنسبة 22يوضح جدوؿ رقـ)

في  4% بواقع تكرار 7وبنسبة  بأحيانناوالذي اتت في المرتبة االولى ثـ تمييا االجابة  56
 وىذا يدؿ عمى 3% وبواقع تكرار 5الثالثة ىي االجابة بال وبنسبة  المرتبةالمرتبة الثانية اما 

 .ايجابي في المشاركة المجتمعية تأثيراف المنشورات الخاصة بالسمـ االىمي ليا 
( يوضح هل يمكن عن طريق مواقع الشبكات العنكبوتية ومواقع التواصل 12جدول )

 .االجتماعي ان نتوصل لحمول تقضي عما يعانيه المجتمع حاليا
 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة
 2 نعـ  51 %91 االولى
 3 احيانا 8 %25 الثانية
 4 ال 4 %7 الثالثة

  المجموع 61 211 
( اف اغمبية المبحوثيف اجابوا بنعـ وىذا يدؿ عمى اف مواقع 23يوضح جدوؿ )

الشبكات العنكبوتية ومواقع التواصؿ االجتماعي يمكنيا اف تتوصؿ الى الحموؿ المناسبة في 
والذي حصمت االجابة المرتبة االولى اما االجابة  51% وبواقع تكرار 91المجتمع وبنسبة 

اما المرتبة الثالثة ىي االجابة بال  8% وبواقع تكرار 25لثانية وبنسبة اخذى المرتبة ا بأحياننا
  .تكرار4% وبواقع 7وبنسبة 
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في تحديد اهم الحاالت التي تحتاج تفيد ( يوضح هل مواقع التواصل االجتماعي 13جدول )
 المساعدة

 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة
 2 نعـ 43 %75 االولى
 3 احيانا 21 %31 الثانية
 4 ال 9 %27 الثالثة

  المجموع 61 211 
( اف اغمبية المبحوثيف اجابوا بنعـ وىذا يدؿ عمى اف مواقع 24يوضح جدوؿ رقـ )

% 75التواصؿ االجتماعي يمكنيا تحديد اىـ الحاالت التي تحتاج الى المساعدة وبنسبة 
وبنسبة  بأحيانناوالتي جاءت في المرتبة االولى اما المرتبة الثانية ىي االجابة  43وبواقع 

  تكرار  9% وبواقع 27اما المرتبة الثالثة فيي االجابة بال وىذا بنسبة  21% وبواقع تكرار 31
( يوضح هل يتأثر الجمهور بما ينشر في مواقع التواصل االجتماعي من 14جدول )

 عرضالحاالت االنسانية التي ت  
 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة
 2 نعـ 34 %57 االولى
 3 احيانا :2 %49 الثانية
 4 ال 9 %27 الثالثة

  المجموع 61 211 
( اف اغمبية المبحوثيف اجابوا بنعـ والذي حصمت المرتبة االولى 25يوضح جدوؿ رقـ)

% وبواقع تكرار 49وبنسبة  بأحياننااما المرتبة الثانية االجابة  34% وبواقع تكرار 57وبنسبة 
 .تكرار9% وبواقع 27اما المرتبة الثالثة االجابة بال والتي كانت بنسبة  :2
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( برائيك الشخصي هل توجد تبرعات مالية ومعنوية عن طريق الشبكات 15جدول )
 العنكبوتية في مواقع التواصل خصيصا

 ت التوزيع العدد النسبة المرتبة
 2 نعـ 35 %59 االولى
 3 احيانا 29 %47 الثانية
 4 ال 9 %27 الثالثة

  المجموع 61 211 
% وبواقع تكرار 59تبيف مف خالؿ النسب اف عمى مرتبة ىي االجابة بنعـ وبنسبة 

اما المرتبة الثالثة  29% وبواقع تكرار 47وبنسبة  بأحياننااما المرتبة الثانية ىي االجابة  35
 . تكرار 9% وبواقع 27ىي االجابة بال وبنسبة 

 عاشرًا : النتائج 
( اف اغمب اجابات المبحوثيف ىـ مف فئة الذكور وبنسبة 2اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -1

93%  . 
 ة العمرية الواقعة بيف( اف اغمب اجابات المبحوثيف ىـ مف الفئ3اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -3
 . % 83( وبنسبة 34ػ  :2)
( اف اغمب المبحوثيف كانوا مف فئة التحصيؿ الدراسي جامعة 4اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -4

 .%61وبنسبة 
 .%89( اف اغمب المبحوثيف كانوا مف فئة االعزب وبنسبة 5اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -5
اجابات المبحوثيف ىو التفاعؿ مع مواقع الفيس ( اف اغمب 6اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -6

 .%61بوؾ وبنسبة 
( اف اغمب اجابات المبحوثيف في االشتراؾ بالفترة الزمنية 7اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -7

 .%99وبنسبة شير( 23)خمس اشيرػ 
( اف اغمب اجابات المبحوثيف الفترة التي يقضي عمييا 8اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -8

 . %93وبنسبة  ساعات( 6 الىي مف )ساعة المستخدـ ى
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( اف اغمب اجابات المبحوثيف اجابوا بنعـ وىذا يدؿ عمى اف 9اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -9
 . %89مواقع التواصؿ االجتماعي تحفز السمـ االىمي وبنسبة 

( اف اغمبية اجابات المبحوثيف اكثر فعالية مواقع التواصؿ :اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -:
 .  65جتماعي ىو الفيس بوؾ وبنسبة %اال
( اف اغمبية اجابات المبحوثيف اجابوا بنعـ وىذا يدؿ اف 21اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -21

الجميور يتفاعؿ في مواقع التواصؿ االجتماعي في عمؿ السمـ االىمي والمجتمعي 
 .%59وبنسبة

بنعـ وىذا يدؿ عمى  ااجابو ( اف اغمبية اجابات المبحوثيف 22اشارت نتائج جدوؿ رقـ ) -22
 .%1:اف الجميور اف المنشورات والتطبيقات يتـ التفاعؿ معيا مف قبؿ الجميور وبنسبة

اف اغمبية اجابات المبحوثيف اجابوا بنعـ وىذا يدؿ عمى  (23اشارت نتائج جدوؿ رقـ) -23
 . %91اف منشورات المواقع التواصؿ االجتماعي ليا تأثير ايجابي وبنسبة 

( اف اغمب اجابات المبحوثيف اجابوا بنعـ وىذا يدؿ عمى 24شارت نتائج جدوؿ رقـ )ا -24
اف مواقع التواصؿ االجتماعي والشبكات العنكبوتية يمكنيا التوصؿ الى الحموؿ المناسبة عما 

 . %75يعانيو المجتمع حاليا وبنسبة
نعـ وىذا يدؿ اف ( اف اغمب اجابات المبحوثيف اجابوا ب25) اشارت نتائج جدوؿ رقـ -25

  %57مواقع التواصؿ االجتماعي ميمة في تحديد اىـ الحاالت التي تحتاج المساعدة وبنسبة 
( اف اغمب اجابات المبحوثيف اجابوا بنعـ وىذا يدؿ عمى 26) اشارت نتائج جدوؿ رقـ -26

 . %59في الحاالت التي تعرض عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وبنسبة  يتأثراف الجميور 
 حادي عشر : االستنتاجات 

 توصؿ الباحث الى عدة استنتاجات وىي كاآلتي : 
تشكؿ مواقع التواصؿ االجتماعي حيزًا ال بأس بو مف اىتمامات الجميور مقارنة مع  -2

وسائؿ االعالـ االخرى وذلؾ عبر استخداميـ لتمؾ المواقع بفترات زمنية متفاوتة وبشكؿ يومي 
 مستمر . 

تؤدي مواقع التواصؿ االجتماعي دورًا ميمًا ومحوريًا في تعزيز السمـ االىمي  -3
 والمجتمعي داخؿ المجتمعات لما تمتمكو مف ادوات وميزات تمكنيا مف شغّؿ ذلؾ الدور . 
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تمتمؾ مواقع التواصؿ االجتماعي القدرة عمى التأثير االيجابي بجميور المستخدميف  -4
 ينيـ والمساىمة في اشاعة ثقافة السمـ االىمي والمجتمعي . عبر التفاعؿ والمشاركة فيما ب

لمواقع التواصؿ االجتماعي القدرة عمى بناء عالقات اجتماعية متنوعة داخؿ  -5
 المجتمعات المختمفة واشاعة روح المساعدة بيف الجميع . 

قدرة مواقع التواصؿ االجتماعي في المساىمة بحؿ الكثير مف المشاكؿ والمعضالت  -6
 المجتمعات . داخؿ 

 التوصياتالثاني عشر : 
رصد ومتابعة المضاميف في مواقع التواصؿ االجتماعي مف اجؿ يوصي الباحث بضرورة  -1

 .في تعزيز السمـ االىمي والمجتمعيمعرفة فحواىا ودورىا 
ضرورة عمؿ البحوث والدراسات المستمرة لالطالع وتعمـ ضرورة استخداـ مواقع التواصؿ  -2

 ا . معي الجميورتفاعؿ ومعرفة مدى االجتماعي 
ضرورة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي وىذا يدؿ عمى اىميتيا في االطالع عمى  -3

 . ثقافات البمداف االخرى وتفاعميـ مع المواقع االجتماعي
  . يمكف لمواقع التواصؿ االجتماعي اف تتوصؿ لمحموؿ المناسبة التي يعاني منيا المجتمع -4
 . االخذ برائي الجميور ومشاركتيـ فيما يخص العقبات التي تواجييـ ةضرور  -7

 االحاالت
مصطفى السيد احمد ، البحث االعالمي مفيومو واجراءاتو ومناىجو ،دار الفالح لمطباعة والنشر ،  -1
 . 44،ص 3114، العيف 3ط
 ،دار القصبة ،، منيجية البحث العممي في العمـو االنسانية ترجمة بوزيد صحراوي  موريس انجرس -2
 . 218،ص3117، الجزائر ،3ط
 احمد بف مرسمي، مناىج البحث العممي في عمـو االعالـ واالتصاؿ ،ديواف المطبوعات الجامعية ، -3
 .336،ص3116، الجزائر 3ط
بشرى جميؿ الراوي ،دور مواقع التواصؿ االجتماعي في التغيير مدخؿ نظري ،مجمة الباحث  د. -4

 .3123، 29االعالمي ،عدد
عباس مصطفى صادؽ البوابة العربية لعمـو االعالـ واالتصاؿ االعالـ الجديد ،دراسة في  .د -5

 . :،ص3122مداخمة النظرية وخصائصو ،
6-  
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Kirkpatrick David،the face book effect the inside story of / the company that is 
connecting that is connecting the world ،simonx Schuster ،USA ،2011. 

وائؿ محمود محمد ،قصة فيس بوؾ ثورة وثروة ترجمة الياللي ،اصدارات سطور  مزري تشبف، -8
 . 243ص ،3122الجديدة الطبعة االولى ، القاىرة ،

، العدد 35حممي خضر ساري ، تأثير االتصاؿ عبر االنترنت ، مجمة الجامعة ، دمشؽ ، المجمد  -9
 . 44، ص  3119الثاني ، -االوؿ

،  3124غساف يوسؼ المقدادي ، ثورة الشبكات االجتماعية ، االردف ، دار النفائس لمنشر ، خالد  -:
 .:4ص 
 تعيد ىؿ الفيسبوؾ عمى المثقؼ وجوه العصرية، وسيرتو المثقؼ صورة الفيسبوؾ ، نصر مياب -21
 .  3121نوفمبر، 4،  244557جريدة القبس الكويتية اليومية ، العدد  مقابرا ؟ افقا تصنع اـ صورتو انتاج
 .6ص ،3123وليد رشاد زكي ، نظرية الشبكات االجتماعية ، -22
 ينظر : لساف العرب مادة )س ؿ ـ( -23
وحمايتو، مقاؿ لمشيخ حسف الصفار منشور بجريدة الشرؽ األوسط  السمـ االجتماعي، مقوماتو، -24
 . 3112ػ 7ػ26
 . 42ص  ،3113السمـ االجتماعي ، صفار ،حسف بف موسى ال -25
 .93عالـ الكتاب ص ،2ط اماني عمر الحسيني ، الدراما التمفزيونية واثرىا ، -26
 . 93اماني عمر ، المصدر السابؽ ، ص -27
 . 359حسف عماد مكاوي ، ليمى حسف السيد ػص -28
الباحث االعالمي رحيمة عيساني ، الصراع والتكامؿ بيف االعالـ الجديد واالعالـ التقميدي ، مجمة  -29

 .68ص ،3124،  31، كمية العمـو جامعة بغداد ، العدد 
الجديد ، مجمة رؤى  لألعالـشريؼ دروس المساف ، الضوابط المينية واالخالقية والقانونية  -:2

 . 227ص ، 3125واستراتيجية المجمد الثاني ،
 ألدواتشبكة االنترنيت  ىالمؤسسات االعالمية االخبارية عممرزوقي حساـ الديف ، توظيؼ مواقع 

  .63ص 3123االعالـ االجتماعي دراسة وصفية تحميمية لعينة مف المواقع 
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