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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارير والترجمات وفق القواعد اآلتية:

 واالنجليزية العربية باللغتين للنشر البحوث تقبل. 

 التدريس هيئة معاوني بحوث المجلة تنشر 
 الماجستير درجتي على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هيئة ألعضاء العلمية المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدريس

 اإلعالم أساتذة من اثنين تحكيم على النشر يعتمد 
البحث  تحته يندرج الذي الدقيق التخصص في 

 للنشر.صالحية المادة مدى تحديد ل

 .أال يكون البحث قد سبق نشره في أي مكان آخر 

  ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن
عشرة آالف كلمة ... وفي حالة الزيادة يتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  يزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبيوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن يكتب اسم الب
غالف مستقل ويشار إلى المراجع والهوامش في 
المتن بأرقام وترد قائمتها في نهاية البحث ال في 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 
الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فيها.

 نشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها 
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 الملخص: 
 سعت الدراسة إلى التعرف عمى:

  مدى اعتماد الشباب السعودي عمى وسائل التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات
 حول عاصفة الحزم.

  .رصد العوامل المؤثرة في اعتماد الشباب عمى ىذه الوسائل 

  .مدى رضى الشباب السعودي عن تناول وسائل التواصل االجتماعي لعاصفة الحزم 
صفية" المنيج المسحي، االستبيان لجمع ووظفت الدراسة "التي تنتمي إلى الدراسات الو 

 مفردة.( 151المعمومات، وطبقت عمى عينة عشوائية قواميا )

  دراسة إلى:وتوصمت ال 
  تصدر وسائل التواصل االجتماعي مقدمة المصادر التي يعتمد عمييا الشباب السعودي

ميدية حيث تبرز ما ال تبرزه وسائل اإلعالم التق%(، 46) في متابعتو لعاصفة الحزم
(46.)% 

  وجود عالقة بين المستوى التعميمي واالعتماد عمييا كمصدر لممعمومات، فكمما ارتفع
 المستوى التعميمي؛ قل االعتماد عمييا كمصدر لألخبار.

   ًا نحو ما تقدمو من معمومات وأخبار، كونيا معمومات مغموطة كان االنطباع سمبي
 وأخبار زائفة.

الشباب  –مصادر المعمومات -وسائل التواصل االجتماعي –حزم عاصفة ال الكممات المفتاحية:
 نظرية االعتماد.-السعودي

Saudi Youth Dependency on Social Media for Information about the 

Operation Decisive Storm 

Abstract: 

 This research aimed at identifying Saudi youth dependency on social 

media for information about Operation Decisive Storm, the causes of this 

reliance, its motives and the cognitive, affective and behavioral impacts of youth 

reliance on social media. This study is a descriptive research, which used 

survey methodology. The researcher developed a questionnaire as the study 

instrument, which was applied on the study sample after achieving its validity 

and reliability. Data were analyzed using the statistical package (SPSS), and to 

answer the research questions, Spearman coefficient and Phi correlation 

coefficient were utilized. The results of the study showed the existence of Saudi 

youth dependency on these networks to get information.  

 Keywords: media, social media networks, news, public, Yemen.  
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اإلعالم الحديثة وباتت بالغة التعقيد ومتعددة األبعاد في مخاطبة باضطراد أهمية وسائل  تتزايد
 ،المساهمة في تشكيل اآلراء السياسية لألفراد وتوجيه سلوكهم السياسي الرأي العام من خالل بلورةو 

مواقع التواصل االجتماعي ،وعبر األثير االفتراضي  اصةوأصبحت وسائل اإلعالم الحديثة وخ
يه األفراد بسهولة وبكلفة قليلة ،وأصبحت أيضا قادرة علي التعبير عن وتوج قادرة علي تشكيل

نهم من إيصال انتقاداتهم بشكل مباشر ، وساهمت هذه الوسائل في إحداث تغييرات يأراءهم وتمك
، كان العدد اإلجمالي لجميع 2014بالغة الخطورة والتعقيد في الحياة السياسية واعتبارا من عام 

 1.5تصلة بالهاتف المحمول يفوق عدد سكان العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أنواع األجهزة الم
(. ولم تتوقف سرعة ظهور Nielsen, & Schroder, 2016)2019جهاز لكل إنسان في 

 "فابليتس"و أشكال جديدة من أجهزة الحوسبة في كل مكان، مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية
يمثل خطوة تطورية  مما-تعميمها، عن اكتساب قوة دفع و  اعات الذكية""السو "التلفزيونات الذكية"و

سرعة نقل األخبار عبر  إلىفي اتجاه الحوسبة في كل مكان. وقد أدى انتشار الهواتف الذكية 
وسائل التواصل االجتماعي التي يتم تصفحها عبر الهواتف المحمولة، وقد دأبت وسائل التواصل 

ولى لعإعالن عن بدء عملية "عاصفة الحزم"، التي نفذها التحالف االجتماعي منذ الساعات األ
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ضد جماعة "أنصار اهلل" )الحوثيين( في اليمن، على إبراز 
ردود األفعال المتعلقة بالضربة الجوية للتحالف ضد الحوثيين، وأهدافها وما يمكن أن تحققه من 

، ويوتيوب" بنشر أخبار تويتروسائل التواصل االجتماعي "فيس بوك،  مستخدمو نتائج، حيث بادر
الغارات الجوية، وتبادل فيديوهات مصورة للغارات، وكذلك بيانات الدول المشتركة في التحالف، 

الغارات، فيما تبلورت ردود فعل مستخدمي هذه الوسائل في اليوم التالي  اليوم األول من منذ بدء
 .جويةللغارات ال

اعتبر أغلب المغردين والمشاركين على موقعي "توتير وفيس بوك" أن الهدف من العملية  
نما مواجهة التوغل اإليراني المتعدد األذرع  العسكرية في اليمن ليس فقط من أجل سالمة اليمن، وا 
ع في المنطقة العربية، والذي بات يشكل خطرا حقيقيا على المصالح العربية، وأن المعركة م

يران.  الحوثيين تمثل أول منازلة حقيقية بين السعودية وا 
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كما جاءت العملية العسكرية للدفاع عن الخليج وحماية أمنه ومصالحه، والوقوف ضد الدعم 
بينما يحاول البعض دس السم في العسل وخداع الجماهير لتشويه  .اإليراني للحوثيين في اليمن

فشال صورة المملكة العربية السعودية والتض حيات الكبيرة التي تقدمها للشعب اليمني الشقيق وا 
 المخططات اإليرانية للسيطرة على المنطقة.

إلى االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية مثل التلفزيون واإلذاعة  اإلعالميةوتشير الدراسات 
ئل ومع ذلك برزت وسا (Christine & etal , 2009)والصحف والمجالت في أوقات األزمات 

التواصل االجتماعي كقناة اتصال رئيسة قوية في المملكة العربية السعودية في السنوات األخيرة، 
( ورغم ذلك لم يرصد 2014)سكاي نيوز عربية، لتويتر فالسعوديون أكثر شعوب العالم استخداما 

عي الباحث أي دراسة عربية أجريت على اعتماد الشباب السعودي على وسائل التواصل االجتما
 .كمصدر للمعلومات حول عاصفة الحزم، لهذ جاءت هذه الدراسة

 :مشكلة الدراسة

لالهتمام المتزايد بدراسة أبعاد عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم والتأثيرات التي  انظر  
يمكن أن تنجم عن هذا االعتماد تتحدد المشكلة البحثية في التعرف على اعتماد الشباب السعودي 

التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات حول عاصفة الحزم، وكذلك التعرف على  على وسائل
العوامل المؤثرة في اعتماد الشباب على هذه الوسائل، ومدى رضاه عن تناول هذه الوسائل أثناء 

 عاصفة الحزم.
 

  :أهمية الدراسة
 لى شبكات تعد الدراسة إضافة علمية للمكتبة اإلعالمية السعودية حيث ترصد االعتماد ع

 التواصل االجتماعي في ظل األزمات.
  تكتسب الدراسة أهمية بالنظر لقلة البحوث والدراسات العلمية التي تناولت اعتماد الشباب

السعودي على وسائل التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات األمنية 
 والسياسية والعسكرية.

  اصل االجتماعي ال سيما وسائل الحاجة إلى التعرف على استخدامات وسائل التو
التواصل االجتماعي التواصل في المجال السياسي، حيث ركزت معظم الدراسات على 
أسباب استخدامات اإلنترنت بشكل عام كوسيلة اتصالية وهدفت هذه الدراسة إلي التعرف 

الشباب السعودي على وسائل التواصل االجتماعي لمتابعة عاصفة على مدى اعتماد
  الحزم .
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 أهداف الدراسة:
  التعرف على وسائل اإلعالم التي يعتمد عليها الشباب السعودي في متابعة عاصفة

 الحزم.
 تحديد مدى متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
 .الكشف عن أسباب متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 ل التواصل االجتماعي عن عاصفة الحزمرصد اتجاهات الشباب نحو ما تنشره وسائ.  
  الوقوف على أكثر وسائل اإلعالم الجديد تأثيرا على تداول المعلومات أثناء أحداث

 عاصفة الحزم
 .رصد أهم قضايا عاصفة الحزم التي تم متابعتها 
 

 الدراسة:  تساؤالت

 ما وسائل اإلعالم التي تم االعتماد عليها في متابعة عاصفة الحزم؟ .1

 ى متابعة أفراد العينة لوسائل التواصل االجتماعي أثناء عاصفة الحزم؟ما مد .2

 ما أسباب متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي؟ .3

 ما هي اتجاهات الشباب نحو ما تنشره وسائل التواصل االجتماعي عن عاصفة الحزم؟ .4

 ما أهم قضايا عاصفة الحزم التي تم متابعتها؟ .5

عالم الجديد تأثيرا على تداول المعلومات أثناء أحداث عاصفة ما أكثر وسائل اإل .6
 الحزم؟ 

 الدراسات السابقة:
محورين، يتعلق األول بالدراسات الخاصة بعاصفة الحزم  إلىقام الباحث بتقسيم الدراسات 

 وقد جاءت دراساته على النحو التالي:
  ،مدى اعتماد  ( التي سعت إلى تقصي2018دراسة عبد الرحمن الشامي )الشامي

الصحفيين اليمنيين على وسائل التواصل االجتماعي أثناء الحروب واألزمات، وذلك 
من الصحفيين  اصحفي   (59 )بالتطبيق على "عاصفة الحزم". وأجريت الدراسة على

اليمنيين العاملين في الصحافة المطبوعة واإلذاعية واإللكترونية، وممن يشغلون مناصب 
. فقد انتهت الدراسة إلى اعتماد 2017، وذلك خالل يناير صحفية قيادية مختلفة

الصحفيين على اإلنترنت عامة، ووسائل التواصل االجتماعي خاصة، للحصول على 
األخبار والمعلومات المتصلة بالقضايا والشئون الداخلية خاصة، بما في ذلك أخبار 

بوك" وسائل التواصل  الحرب الدائرة في اليمن أثناء إجراء الدراسة. وقد تصدر "فيس
تس آب" ثم ااالجتماعي التي يعتمد عليها الصحفيون للحصول على األخبار، تاله "و 
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"تويتر". كما جاءت صفحات الصحفيين على "فيس بوك" في صدارة الصفحات التي 
يحرص الصحفيون على زيارتها، تالها صفحات النشطاء على هذه الشبكة، ثم صفحات 

قوقيين. وأبدى الصحفيون اتجاهات إيجابية نحو وسائل التواصل النشطاء المدنيين والح
ضافتها المهمة للعمل الصحفي، ولكنهم في الوقت نفسه عبروا عن  االجتماعي، وا 
مخاوفهم لما تمثله هذه الوسائل من تهديدات للمبادئ األساسية للعمل الصحفي، وقيم 

رر التربية اإلعالمية في األخبار التقليدية. وأكدت الدراسة على ضرورة إدخال مق
 .المناهج الدراسية للتأسيس لتعاط نقدي وتحليلي مع معطيات وسائط اإلعالم الجديد

 ( والتي سعت 2017دراسة عادل بن عبدالقادر المكينزي )تشخيص التغطية  إلى
الصحفية ألحداث عاصفة الحزم في الصحافة السعودية اإللكترونية ومدى تفاعل 

واألزمات الطارئة، واعتمدت  األحداثوقوع  أثناءوجماهيرها في الصحف اإللكترونية 
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي اعتمادا على أداة تحليل المضمون: ألنه المنهج 

عما يهدف إليه البحث في الكشف عن الكيفية التي تتعامل بها صحيفتا  ااألكثر تعبير  
اث عاصفة الحزم في اليمن، بأتباع الرياض والشرق األوسط اإللكترونيتان في أحد

المنهج المقارن لرصد أوجه االتفاق أو االختالف بين صيغة ونوعية التغطية الصحفية 
ألحداث عاصفة الحزم في الصحف الدراسة بأسلوب الحصر الشامل للمدة من 

صحيفة الرياض  أن إلىوقد توصلت الدراسة  ،م23/3/2015 إلىم  26/3/2015
%( مقابل 66.6لموضوعات عاصفة الحزم بنسبة ) ادراسة عرض  كانت أكثر صحف ال

%( لصحيفة الشرق األوسط، وتصدر الخبر الصحفي التغطية الصحفية لعاصفة 33.4)
%( من المواد التحريرية اإلخبارية التي تناولتها الصحيفتان، وان 67.7الحزم بنسبة )

لهرم المقلوب. وتوصلت %( من هذه المواد اعتمدت في أسلوبها كتابتها على ا50.5)
%( من اتجاهات مضمون المعالجة الصحفية لموضوعات عاصفة 77الدراسة إلى أن )

%( 70.7الحزم سار في االتجاه اإليجابي المتوافق مع السياسة العامة للمملكة، وأن )
من مصادر المعلومات التي اعتمدت الصحف الدراسة كانت لمحورين صحفيين، وان 

%( ركزت 38.7الموضوعات ركزت على جهود المملكة مقابل ) إجمالي%( من 61.3)
ن ) %( من الموضوعات عاصفة الحزم التي تناولتها 96.9على جهود دول التحالف وا 

صحف الدراسة لم يحصل فيها أي تحديث لموضوعات عاصفة الحزم في صحف 
اه الدراسة وتفوقت صحيفة الرياض على صحيفة الشرق األوسط في تفاعل الجمهور تج

%( لصحيفة الشرق األوسط ،كما 35.4%( مقابل )84.8عاصفة الحزم بنسبة ) أحداث
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين موضوعات التغطية  إلىتوصلت الدراسة 

الصحفية التي تناولتها صحيفة الرياض والموضوعات التي تناولتها صحيفة الشرق 
طريقة تناول قوالب الكتابة الصحفية في األوسط، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في 
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كال الصحيفتين، ووجود فروق دالة إحصائيا   بين مصادر المعلومات التي استعملتها 
صحيفة الرياض وتلك المصادر التي استعملتها صحيفة الشرق األوسط فروق دالة 

 أيضا بين تفاعل الجمهور مع الصحيفتين.  – اإحصائي  
 ( فسع2016دراسة الحجيلي ) ت إلى معرفة مدى اعتماد الشباب الجامعي السعودي في

األردن على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن عاصفة الحزم، من 
مفردة. وتوصلت إلى أن أبرز أسباب  (400)خالل مسح ميداني على عينة قوامها 

سهولة استخدام وسائل التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن عاصفة الحزم هي: 
%(، وارتفاع سقف الحرية فيها، وسهولة إرسال صور  45بنسبة )  إليهاالوصول 

لكل منهما، ويرى معظم المبحوثين أن تنامي  (% 27وملفات ومقاطع فيديو بنسبة ) 
النفوذ اإليراني جنوب الجزيرة العربية وتهديد األمن القومي العربي هو من أبرز أسباب 

وا أن اإلمارات الحليف األهم للسعودية في هذه العملية، عملية عاصفة الحزم، واعتبر 
كما أن عاصفة الحزم فاجأت المجتمع الدولي، وكانت من نتائج هذه العملية تثبيت 

 .السعودية كالعب أساسي وقوة إقليمية مؤثرة في المنطقة
د في الجدي اإلعالمأما المحور الثاني فمتعلق بالدراسات غير المباشرة التي تناولت دور 

 األزمات، وقد تم عرض دراساته موضوعيا على النحو التالي:
 ( دراسةAyish, Mellor.2015  توصلت إلى أن الجهود المبذولة لالنشغال مع )

الجمهور في الفضاء االجتماعي هي جزء من حرب إعالمية واسعة وطويلة األمد ترمي 
واإلقليمي والدولي)الرعود، ( ،  للفوز بالقلوب والعقول، والتأثر على الرأي العام: المحلي

( إلى جاذبية وسائل التواصل االجتماعي التي 2016كما أشارت دراسة )مجدي الداغر، 
تفوق اإلعالم التقليدي، وأكدت الدراسة أن أكثر مميزات وسائل التواصل االجتماعي 
تمثلت في سرعة الوصول مصادر األخبار، بينما بينت دراسة )الصفدي، 

( انها تساعد في اكتساب مهارات جديدة تفيد في 2014، العزعزي، 2013،سردون2015
التعرف على وجهات النظر المختلفة، باإلضافة إلى مساعدتها و  مجال العمـل الصحفي،

فــي تكــوين آراء وتحليالت عــن القــضايا واألحداث الجارية، والتفاعل مع الجمهور، ولذا" 
( رغم أنها تواجه تحديات تتعلق بالثقة 2015عود، يفضلها الصحفيون السعوديون )آل س

 (. 2014)أمين،
عدم وجود دراسة أجريت على لديه من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة تبين 

توضح اعتماده على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات الخاصة  السعوديالشباب 
 بعاصفة الحزم، جاءت هذه الدراسة. 
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 :للدراسة رعفيامل اإلطار
الوسائط في جميع أنحاء العالم هذه يقدم تطور تقنيات وخدمات الوسائط الرقمية لمستخدمي 

من الطرق التي يمكنهم من خاللها المشاركة بنشاط في تداول األخبار والمعلومات، من  كبيراعدد ا 
 خالل مشاركة األخبار والتعليق عليها. 

 ؟ األخبار عملي  من هم األشخاص الذين يشاركون ا .1

 مع من يتشاركونها؟  .2

 ما هو مدى اختالف المشاركة من بلد إلى آخر؟ .3
مكانات التكنولوجية التي تتيح المشاركة إلى حد كبير في البلدان مرتفعة الدخل، تتشابه اإل 

حيث تتوفر األدوات والمنصات نفسها وتكون متاحة على نطاق وأسع، ولكن غالبا ما تختلف 
 ,Holig; Nielsen & Schraderشاركية ألسباب ثقافية وسياسية واجتماعية )الممارسات الت

2014; Vaccari, 2013.) 
وعلى عكس الدراسات السابقة التي ركزت في الغالب على ممارسات المشاركة ومحتوى 

ففي  التعليقات ونظرت في المقام األول إلى أولئك الذين يشاركون بنشاط )غالب ا داخل بلد واحد(،
ننظر لمشاركة عدد أكبر من مستخدمي األخبار عبر اإلنترنت من ستة بلدان مختلفة  الدراسة هذه

 ،للوصول إلى فهم أفضل لما يميز أولئك الذين يعلقون ويشاركون عن أولئك الذين ال يفعلون
لتحديد الخصائص المرتبطة بالمشاركة ونوضح أن التعليق على األخبار ومشاركتها في معظم 

 Bradleyو ،Jakob Nielsen٪" المرتبطة ب1يعد أكثر انتشار ا من "قاعدة  حصائياإالبلدان 

Horowitz  (1يشاركون بشكل ضئيل، في حين 9٪ فقط من المستخدمين يشاركون بنشاط و ٪
هذه الوسائل من خالل اإلنترنت ٪ يتوارون ويراقبون فقط(. بينما ال يعلق معظم مستخدمي 90أن 

كون األخبار بانتظام )على الرغم من إمكانية القيام بذلك(، فإن أقلية كبيرة على األخبار، وال يشار 
من مستخدمي اإلنترنت أخذوا جزء أكثر نشاط ا في دورة األخبار والمعلومات عن أدوارهم التي 

(. على وجه Chadwick, 2013; Jenkins, 2006كانوا يتخذونها في البيئة ما قبل الرقمية )
يقات والمشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي تنتشر على نطاق واسع. الخصوص، أخذت التعل

من مستخدمي األخبار عبر حيث بلغت نسبة من قاموا بالتعليق عبر البلدان التي نغطيها هنا، 
أو وسائل  األخبار /مواقع  (، عبر٪ من)إسبانيا34و٪ من )الدنمارك( 16ما بين  اإلنترنت

٪ من)الدنمارك( 21ما بين  ت مشاركات األخبارع الماضي وبلغالتواصل االجتماعي في األسبو 
٪ فقط 13األقل نسبة في مشاركة األخبار والتعليق عليها (. وتعد ألمانيا البلد إسبانيامن) ٪ 43و
 (.Holig, 2016)ها ٪ أنهم يشاركون17ويعلقون على األخبار  من

ت المسح من تقرير معهد رويترز استناد ا إلى سلسلة من تحليالت االنحدار اللوجستي لبيانا
، وفي دراسة تجريبية تم خاللها التحكم في مجموعة من العوامل 2016لألخبار الرقمية لعام 
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وضبطها )الحالة االجتماعية واالقتصادية: العمر والجنس والدخل والتعليم، والثقة في األخبار 
 والسياق الوطني( وجد أن: 

منصات التواصل االجتماعي و التواصل االجتماعي  ( األشخاص الذين يستخدمون وسائل1)
بشكل أكثر نشاط ا في األخبار  اهم أكثر عرضة للمشاركة أيض  ، المختلفة للحصول على األخبار

خارج وسائل التواصل االجتماعي من خالل التعليق على مواقع األخبار ومشاركة األخبار عبر 
 .البريد اإللكتروني

ابعو السياسيين من أحزاب اليمين واليسار في المشاركة والتعليق مت يقوم( من المرجح أن 2) 
 .بشكل خاص على األخبار في وسائل التواصل االجتماعي

التعليق على األخبار في كل ب( من المرجح أن يقوم األشخاص المهتمون باألخبار الجادة 3) 
ر الوسائط االجتماعية مشاركة القصص اإلخبارية عبو من مواقع األخبار والوسائط االجتماعية، 

)وغالبا ما يقوم األشخاص الذين لديهم اهتمام كبير بأي نوع من األخبار ]جادة أو طريفة[ 
 (.(Carpentier, 2016 عبر البريد اإللكتروني اإلخباريةبمشاركة القصص 

تتشابه غالبية هذه االرتباطات في جميع البلدان الستة، وهذا مؤشر مهم على وجود تداخالت 
ثلة بين العوامل التكنولوجية والثقافية والسياسية واالجتماعية بين البلدان، حتى مع تباين النتائج مما

المحددة. ومع ذلك، نجد أن القوة اإليديولوجية مرتبطة فقط بنشاطات وسائل التواصل االجتماعي 
رقمية والسياسة في بلدان النظام اإلعالمي الليبرالي. تماشيا مع عمل مماثل يركز على الوسائط ال

(Vaccari, 2013 نجد أن أقلية كبيرة من مستخدمي اإلنترنت في الممارسة العملية يتفاعلون ،)
مع اإلمكانات التشاركية التي توفرها تقنيات وخدمات الوسائط الرقمية. يشير تحليلنا لألشخاص 

األمد في  الذين يشاركون إلى أن بيئة اإلنترنت تعزز بعض أوجه عدم المساواة الطويلة
المشاركة)األتباع السياسيين والمهتمون للغاية هم أكثر نشاط ا من غيرهم( كما تتصدى بيئة 

ألوجه أخرى من عدم المساواة المستمرة حيث من المرجح أن يشارك الرجال وكبار السن  اإلنترنت
 ,Verba, Schlozman, & Bradyفي العديد من أشكال المشاركة في وضع عدم االتصال )

(، يبدو أن العمر ال يلعب دور ا كبير ا من حيث التعليقات والمشاركة عبر اإلنترنت، وغالب ا 1995
 ما تكون النساء أكثر عرضة للتعليق والمشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي من الرجال. 

 Verbaو (Schlozman"أسلحة األقوياء" كما سماها اإن الوسائط الرقمية هي فعلي  
للتعليق يحصلون على المزيد من الفرص  مستخدمي هذه الوسائطالنظر إلى أن ، ب(Bradyو

 .والمشاركة
ا على التخفيف جزئي   من أوجه عدم المساواة القائمة  الكن وسائل اإلعالم الرقمية تساعد أيض 

منذ فترة طويلة، حيث يستطيع الشباب والنساء أن يكونوا أكثر مشاركة  هنا من أي مكان آخر، 
عبر وسائل التواصل االجتماعي. في القسم الختامي، نناقش اآلثار المترتبة على األوساط وخاصة 



 

  210    

التكنولوجية والعوامل الثقافية والسياسية  اإلمكانياتذاتية التعزيز بين ، اإليجابية والسلبية
 واالجتماعية التي يشير تحليلنا إلى وجودها.

المشاركة التفاعلية، والعوامل المرتبطة فيما يلي مراجعة للمناقشات الجارية حول مفهوم 
 ل( أشكا Jose van Dijck (2013)أسماه بالتعليق على األخبار ومشاركتها. وانتشار ما 

 المنصات االجتماعية.

بالرغم من أن االهتمامات البحثية المتجددة بالممارسات التشاركية التي تنشرها شبكات 
(، إال أن المشاركة كانت Carpentier, 2016)التواصل على اإلنترنت قد توحي بخالف ذلك 

تعتبر فكرة مهمة في مفهومنا لدور الصحافة في مجتمع ديمقراطي حتى قبل أن تقدم التكنولوجيا 
، أن ممارسات الجمهور لطالما (Butsch (2000)مفاهيم التفاعل باستخدام الوسائط. أوضح 

ماهير" مع تطور وسائل اإلعالم الجماهيرية الج إشراك، وقد تم "اكانت تشاركية ومجتمعية تاريخي  
 وخاصة وسائل اإلعالم ذات الطابع الواسع في القرن العشرين.

يتيح تطور تقنيات  اإلعالم،في ظل هذه الخلفية من األشكال المهيمنة الستخدام وسائل  
ق أوسع الوسائط الرقمية أشكاال  جديدة وأسهل من التفاعل، مع إمكانات قد تمهد للتحول من نطا

من ممارسات القرن العشرين للمراقبة السلبية للوسائط إلى أشكال جديدة من " الثقافة التشاركية 
("Jenkins, 2006 كما جادل .)Jenkins, 2006))  ا، فإن تطوير الوسائط الرقمية يتعلق جزئي 

ا بتطوير ممارسات ثقافية وسياسية و  اإلمكاناتبتطوير  اجتماعية التكنولوجية لكنه يتعلق أيض 
 جديدة حيث يبحث المستخدمون عن المعلومات ويستخدمونها بطرق جديدة.

ا من  في التسعينيات وأوائل القرن العشرين، كانت التقنيات التي مّكنت األشكال األكثر استخدام 
الوسائط ُتستعمل لألغراض العامة الالمركزية بشكل أساسي مثل مواقع البريد 

لتوصيف القياسية إلنشاء صفحات وتطبيقات الويب ( لغة اHotmailاإللكتروني)
(Boczkowski&Mitchelstein, 2012 منذ عام .)وما بعدها، كما يشرح  2000Jose van 

Dijck (2013) تم االستغناء عن الممارسات التكنولوجية واالجتماعية المرتبطة بالثقافة  ( أنه
صات االجتماعية" الممّكنة من خالل التشاركية بشكل متزايد عن طريق أشكال جديدة من "المن

تطبيقات مخصصة سهلة االستخدام تم تطويرها من قبل الشركات الفردية ألغراض ربحية خاصة. 
جعل تطوير التقنيات من الوسائط الرقمية وسائل تواصل أكثر جاذبية وأسهل استخدام لكن أعطى 

رغم من أن الممارسات الخاضعة أعظم. لذلك على ال ابيئة الوسائط الرقمية سيطرة أكبر وربح  
 ،Jenkins، Ford)تشاركية نظر إليها مرار ا على أنها ممارسات الللتدقيق في هذه المقالة قد تم 

(Green, 2013( أو صحافة تشاركية ،Singer et al., 2011لك ،)تجدر اإلشارة إلى أن  ن
مستخدمي الوسائط أو المشاركة في تلك الممارسات ال تؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة تمكين 

(. يعتمد التعليق على األخبار ومشاركتها، مثل Picone, 2017تعظيم تحكمهم بهذه التقنيات )
األشكال األخرى من ممارسات المشاركة، على كل من البنية التحتية األساسية لألدوات العامة 
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ألساسية األحدث لتطبيقات مثل البريد اإللكتروني ومواقع الويب وعلى البنية ا اغير المركزية نسبي  
مخصصة مثل مواقع التواصل االجتماعي. وفي حين تنتشر هذه األدوات والممارسات التي تعتمد 

، "تصبح بيئة الوسائط هي البنية التحتية (Sonia Livingstone (2013)عليها، كما تشير
س التواصل مع في المجتمع الذي يوجب على الناوللمشاركة لجميع مجاالت الحياة االجتماعية 

 هذا هو السؤال التجريبي. ؟ وسائل اإلعالم"، لكن كيف يفعلون ذلك
من المهم فهم أنشطة المستخدم، مثل المشاركة والتعليق كأمور أساسية لالستخدام الشخصي، 

ا بسبب آثار المشاركة والتعليق على المستويين الفردي والجماعي.  اولكن يجب فهمها جيد   أيض 
فردي، ُتظهر الدراسات أن التعبير عن المشاعر السياسية في وسائل التواصل على المستوى ال

االجتماعي من خالل مشاركة األخبار يؤثر على المشاركة السياسية المتصلة والغير متصلة 
( يمكن لـلتعبيرات "تحفيز التعرض Gil de Zuniga، Molyneux، Zheng, 2014باإلنترنت )

وتعمل مشاركة األخبار ، (447، صفحة Pingree, 2007بها " ) للرسائل اإلعالمية واالهتمام
( SNS)هذه المواقع االجتماعي أو التعرض لمقاالت يشاركها األصدقاء في التواصل في مواقع 

ا على تعزيز التعرض للمناقشة مع اآلخرين غير المتجانسين في وسائل التواصل االجتماعي.  أيض 
(Choi & Lee, 2015على المستوى ، )  الكلي، ُتظهر الدراسات التي تركز على تأثير قراءة

التعليقات على القصص اإلخبارية أن وجود التعليقات أسفل قصة إخبارية يمكن أن يغير من تقدير 
( أو يؤدي إلى تقليل الجودة Lee, 2012الجمهور حول القضية ) بهالمشاركين حول ما يفكر 
( تعكس الدراسات Prochazka, Weber, &Schweiger, 2016المتوقعة لمقال إخباري )

المذكورة أعاله أن مشاركة األخبار والتعليق على المقاالت اإلخبارية يمكنه التأثير على كل من 
المستخدم الذي يشارك في هذه األنشطة وعلى أولئك الذين يقرأون التعليقات والروابط التي تشاركها 

من الذي يشارك األخبار في الواقع العملي، وما هي شبكتهم. يتمثل هدفنا في هذه الدراسة في فهم 
هؤالء عن األغلبية الذين ال يعلقون على األخبار ويشاركونها، ودراسة  الخصائص التي تميز
 االختالف حسب البلد.

 عوامل االنخراط في مشاركة األخبار والتعليق عليها:

جتماعي من خالل أنشطة عند دراسة كيفية توزيع المحتوى عبر منصات وسائل التواصل اال
بين النهج التنازلي والنهج التصاعدي. يتعلق األول  (،Hemsleyو (Nahonالمشاركة، مّيز 

بالكيفية التي تتدفق بها المعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي، وكيف يتحايل المستخدمون 
ق المستخدمين في ي على طر التصاعدكحراس البوابات في اختيار تحرير المعلومات ويركز النهج 

المشاركة في هذه العملية من حيث الدوافع والترابط االجتماعي. إن معظم الدراسات التي بحثت 
في مشاركة األنشطة من منظور المستخدم قد اعتمدت إلى اآلن منظور االستخدامات والرضا أو 

  (.Kiimpel، Kamowski، &Keyling, 2015نشر االبتكار عند دراسة هذا الموضوع )
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مقالهم الشامل حول دراسات مشاركة األخبار  ( فيp. 6) Kiimpel et al 2015 حددوقد 
 ، ثالث فئات أساسية من الدوافع لمشاركة األخبار: دوافع للمنفعة الذاتية2014إلى  2004من 

)إعالم اإليثار )الحصول على الشهرة والوضع بين أقرانهم والمستخدمين اآلخرين(، ودوافع 
على القبول االجتماعي(. ووجد والحصول والدوافع االجتماعية )التفاعل مع اآلخرين اآلخرين(، 
Picone)، وDe Wolf Robijt) ،2016 ،في دراسة استقصائية لمستخدمي األخبار الفنلنديين ،

أنه من بين هذه الدوافع، يعتبر التواصل مع اآلخرين دافع ا أقوى بكثير من دوافع إظهار المعرفة 
ات، وخلصوا إلى أن مشاركة األخبار هو أساس ا طريقة للتواصل مع اآلخرين من خالل أو الطموح

تبادل المحتوى الذي قد "يروق أو َيُهم أو ُيمتع أفراد الدائرة االجتماعية للشخص وبالمثل، أظهرت 
، أن الدوافع االجتماعية Pfaffinger ،2015)و Engelmannو Springer)دراسة حديثة أجراها

ية )على سبيل المثال، أن يكون الشخص جزء ا من المجتمع( تدفع إلى التعليق على األخبار التفاعل
 ومناقشتها مع المستخدمين اآلخرين.

تظهر الدراسات التي تركز على التعليقات اإلخبارية دوافع مماثلة، على الرغم من اختالف 
، المشاركة (Yoo 2011)يربط  النغمات. بالنظر إلى التفاعل الواسع مع األخبار عبر اإلنترنت،

أو التعليقات على  اإللكترونيفي المناقشات مع القراء اآلخرين ومشاركة آرائهم عبر البريد 
الصحفيين بدوافع التفاعل االجتماعي. ومن المثير لالهتمام، أن هذا النوع من تفاعل المستخدم مع 

ا بالحاجة إلى التسلية والترفيه مدفوع أيض  -على عكس تفاعل المستخدم مع المحتوى-المستخدم 
(Chung &Yoo, 2008; Yoo, 2011 في حين أن مشاركة األخبار بشكل عام ال تفي ،)

 (.Lee & Ma, 2012باحتياجات الترفيه وال الحاجة إلى الهروب من الروتين اليومي )
، في دراستهم حول التعليقات على ((Ksiazek, Peer, and Lessard 2014كما قام 

الفيديو اإلخبارية على اإلنترنت بالتمييز بين مقاطع الفيديو اإلخبارية التي تجذب الكثير  مقاطع
من التعليقات وتلك التي تعرض المزيد من المحادثات بين المعلقين عليها. تظهر نتائجهم أن 
مقاطع الفيديو الشائعة من حيث التعرض والتوصيات تجذب المزيد من التعليقات، بينما تجذب 

 طع الفيديو األقل شعبية المزيد من المحادثات. مقا
أكثر في هذا التمييز من خالل التركيز على الصلة بين عوامل  (Weber 2014)وقد حقق 

وبين مقدار التعليقات ودرجة التفاعل، على التوالي.  (Rugeو Galtunا) األخبار التي أشار إليه
م أكثر عرضة للتعليق والتحدث حول األخبار وأشارت النتائج التي توصل إليها أن المستخدمين ه

عليهم، واألقل واقعية وأطول استمرارية. من ناحية أخرى، تؤثر  ااألقرب جغرافيا لهم، واألكثر تأثير  
األخبار المتعلقة باألشخاص ذوي النفوذ أو الخالفات أو األحداث السلبية على المحادثات ولكنها 

الدراستين أن دوافع مستخدمي األخبار للتعليق على مقال ما ال تؤثر على التعليقات. توضح كلتا 
 يمكن أن تختلف عن دوافعهم للرد على تعليقات المستخدمين اآلخرين.
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 فروض الدراسة:
بين متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل  إحصائياتوجد عالقة دالة  الفرض الرئيسي األول:

 حوثينللمب الديموغرافيةالتواصل االجتماعي والمتغيرات 
 ويتفرع عن هذا الفرض أربعة فروض فرعية هي: 

 بين متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي إحصائياتوجد عالقة دالة 
 المستوى التعليمي(.-الدخل-السن-)النوعو

اتجاهات الشباب نحو ما تنشره وسائل بين  إحصائياتوجد عالقة دالة  الفرض الرئيسي الثاني:
 للمبحوثين الديموغرافيةوالمتغيرات  جتماعي عن عاصفة الحزمالتواصل اال

 ويتفرع عن هذا الفرض أربعة فروض فرعية هي: 
اتجاهات الشباب نحو ما تنشره وسائل التواصل االجتماعي عن بين  إحصائياتوجد عالقة دالة 

 المستوى التعليمي(.-السن-الدخل-)النوعو عاصفة الحزم
 

 لدراسة:منهج ا
وصف خصائص أو وظائف ظاهرة  إلىاسة إلى الدراسات الوصفية التي تهدف تنتمي الدر 

مرتبطة بظاهرة أو مجموعة معينة محل الدراسة، من خالل تساؤالت أو فروض يضعها الباحث 
تمكنه من إجراء الوصف، وتعتمد الدراسة على منهج المسح بالعينة كأحد األساليب البحثية 

يث تستخدم الدراسة المسح الوصفي الذي يصف األوضاع المستخدمة في البحوث الوصفية، ح
الحالية، والمسح التحليلي الذي يدرس العالقة بين متغيرين أو أكثر للتعرف على طبيعة العالقة 
بينهما، ، فهذا المنهج يعد الرئيسي لدراسة جمهور وسائل اإلعالم، فهو يساعد في التعرف على 

في الموضوعات والقضايا ذات الطابع الجماهيري، ويهدف  اتجاهات المبحوثين وآرائهم ومشاعرهم
المسح المستخدم في الدراسة إلى مسح الشباب السعودي المستخدم لوسائل التواصل االجتماعي 

 ووصف مدى اعتماده عليها كمصدر للمعلومات حول عاصفة الحزم.
 

 أداة الدراسة:
، بحيث الدراسةإلجابة على تساؤالت ا أسئلتهاتم إعداد استمارة استبيان ميدانية واستهدفت 

 تغطي كافة أهداف الدراسة التي تم تحديدها.
  مجتمع الدراسة والعينة:
يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في الشباب السعودي المستخدم لوسائل مجتمع الدراسة: 
 التواصل االجتماعي. 

يث تم اختيار المبحوثين تنتمي الدراسة إلى العينة العشوائية الحصصية، ح عينة الدراسة:
حصصيا بشكل عشوائي، ويوضح الجدول التالي خصائص العينة  الديموغرافيةووفقا لخصائصهم 
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( مفردة من الشباب 151من حيث النوع والتعليم والعمر والدخل، وقد بلغ إجمالي العينة )
 السعودي.

 
 ( خصائص عينة الدراسة1جدول )

 االجمالي العدد الفئة
 151 كور= ذ 71 النوع

 = إناث 80 
المستوى 
 التعليمي

 151 = ثانوي 32
 = جامعي 108
 = دراسات عليا11

دخل األسرة 
 الشهري

 151 14آالف لاير( =  5منخفض )أقل من 
 91ألف لاير( =  12إلى  5متوسط )من 

 46ألف لاير(=  12مرتفع )أكثر من 
 151 87قرى =  االقامة

 64حضر = 

 :لصدققياس ا

يقصد بالصدق مدى صالحية األداة لقياس ما وضعت لقياسه من موضوعات وظواهر مختلفة 
موضع التحليل، ومدى قدرتها على توفير المعلومات الالزمة، وتم قياس صدق األداة الميدانية 
عادة صياغتها وعرضها على المحكمين )ثالثة أساتذة  ظاهريا، عن طريق إعداد االستمارة بدقة وا 

بداء بعض المالحظات والبدائل، ومن  (1)(صصون في مجال اإلعالممتخ الذين قاموا بمراجعتها وا 
 .لهذه التعديالت اثم قام الباحث بصياغة االستمارة بشكلها نهائي وفق  

 :قياس الثبات

ة إعادة االختبار أو نفس النتائج من نفس الظواهر في حال إلىيشير الثبات إلى الوصول 
على نفس العينة من المفردات بعد مرور فترة زمنية، وتقدير  Test-Retest) ) التحليل مرة أخرى

 قيمة الثبات بعد نتائج االختبارين.

من مجتمع  مفردة(. 15% )10وفقد تم عرض االستبانة على عينة من المبحوثين قوامها 
وذلك للتأكد من اتساق  ،موعة مرة أخرى بعد أسبوعينالدراسة، ثم طرحت نفس االستمارة على المج

لجميع فقرات االستبيان على ضوء  0.7اإلجابات، وقد حققت االستمارة نسبة ثبات عالية بلغت 
 .، وهو ما يشير إلى صالحية االستمارة للتطبيق(خكرو نباالفا )معامل 
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 المقاييس اإلحصائية:
 عي لذا تم استخدام المعامالت التالية:تبين أن المتغيرات ال تتبع التوزيع الطبي

الذي يستخدم إذا كان كال من المتغيرين مقاسا بمقياس  :(Spearman)معامل سبيرمان .1
 ترتيبي مثل العالقة بين الدخل واالتجاه.

مثل  اسميالذي يستخدم إذا كان أحد المتغيرين مقاسا بمقياس  :(Phi)معامل فاي  .2
 واالتجاه. أنثى( – )ذكرالجنس 

 :ئج الدراسةنتا
 وسائل اإلعالم التي تم االعتماد عليها في متابعة عاصفة الحزم. 

 (2جدول )
 وسائل اإلعالم التي تم االعتماد عليها في متابعة عاصفة الحزم. 

 % ك الفئة

 ٪38 57 سعودية الكترونيةمواقع 

 ٪10.7 16 عربية الكترونيةمواقع 

 ٪1.3 2 أجنبية الكترونيةمواقع 

 ٪34.7 52 سعوديةفضائيات 

 ٪12 18 فضائيات عربية

 ٪0.7 1 فضائيات أجنبية

 ٪24 36 صحف سعودية

 ٪6 9 صحف عربية

 ٪0.7 1 صحف أجنبية

 ٪64 96 وسائل التواصل االجتماعي 

 اختيار أكثر من بديل( إتاحة)تم 
 يتضح من بيانات الجدول تصدر وسائل التواصل االجتماعي لمقدمة المصادر التي يعتمد

 .(%6) عليها الشباب السعودي في متابعته لعاصفة الحزم، حيث يعتمدون عليها بنسبة
كما يتضح أيضا اعتماد الشباب السعودي على وسائل اإلعالم السعودية سواء كانت الكترونية 
أو تقليدية، متقدمة بذلك على وسائل اإلعالم العربية واألجنبية، حيث يعتمد الشباب على المواقع 

ثم الصحف (% 34.7بنسبة )يليها الفضائيات السعودية %( 38) ترونية السعودية بنسبةاإلليك
  .(%24 )السعودية بنسبة
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 مدى متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 (3جدول )

 مدى متابعة الشباب السعودي لعاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي
 % ك الفئة

 ٪48 72 نادرا

 ٪32 48 اناأحي

 ٪20 30 دائما

%(يتابعون عاصفة الحزم عبر 52تشير بيانات الجدول السابق إلى أن نصف العينة تقريبا )
يتابعونها بشكل (% 32)و يتابعونها بشكل دائم)يوميا(، (%2 ) وسائل التواصل االجتماعي منهم

من الشباب السعودي  (%48 )أيام في األسبوع( بينما يتابع 3إلى  6غير منتظم )أحيانا: من 
 أيام في األسبوع(. 3عاصفة الحزم نادرا )أقل من 

ويوضح ذلك عدم اهتمام غالبية الشباب السعودي بمتابعة عاصفة الحزم من خالل وسائل 
التواصل االجتماعي عبر شبكات التواصل االجتماعي إال بشكل نادر ولعل ذلك مرده لعدم الثقة 

حذرهم في التعامل معها واالعتماد على مصادر أكثر مصداقية الكبيرة في أخبار هذه الوسائل و 
 مثل الصحف والتليفزيون.

 
 أسباب متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي.

 (4جدول )
 أسباب متابعة الشباب السعودي لعاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي

 % ك الفئة
 ٪46 69 أخبارها سريعة ومتجددة

 ٪10.7 16 مصداقية من وسائل اإلعالم األخرى أكثر

 ٪2 3 ال تعتمد على اإلثارة

 ٪13.3 20 معلوماتها شاملة وكاملة

 ٪8 12 مصادرها محددة ومعلومة

 ٪11.3 17 تتيح لي حرية التعبير والرأي وتبادل وجهات النظر

 ٪8.7 13 تكشف عن االتجاهات العامة للناس
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% من 46صفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي أشار فيما يتعلق بأسباب متابعة عا
الشباب السعودي إلى أن ذلك يعود إلى ما تتميز به وسائل التواصل االجتماعي من أن "أخبارها 

السبب في ذلك إلى أنها تقدم: معلومات شاملة وكاملة" (% 13.3 )سريعة ومتجددة" بينما يرجع
ة الحزم ألنها "تتيح حرية التعبير والرأي وتبادل وجهات سبب متابعته لعاصف (%11.3 )بينما يرجع

أكثر مصداقية من وسائل اإلعالم األخرى، وقد حازت باقي (% 10.7 )النظر" في حين اعتبرها
 الفئات نسبا أقل من ذلك.

ويتضح من النتائج أن السبب األكثر دفعا للشباب لمتابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل 
"سريعة في نشر المعلومات" وهو ما يميز المجتمع السعودي حيث يغطى الخبر  االجتماعي أنها

معظم السعودية وينتشر بشكل كبير في غضون دقائق معدودة نظرا العتماد المجتمع على التقنية 
كما يتم نشر األخبار أوال بأول وهو ما واتساب، و  بشكل كبير في تداول األخبار السيما عبر تويتر

 حدثة.يوفر أخبار م

 اتجاهات الشباب نحو ما تنشره وسائل التواصل االجتماعي عن عاصفة الحزم: 
 (5جدول )

 اتجاهات الشباب نحو ما تنشره وسائل التواصل االجتماعي عن عاصفة الحزم
 معارض محايد موافق الفئة

 % ك 5 ك % ك
تبرز ما ال تتناوله وسائل اإلعالم األخرى 

 )الصحف والتليفزيون(
89 59.3٪ 48 32٪ 13 8.7٪ 

 29.3 44 ٪40 60 ٪30.7 46 تنشر أخبارا مزيفة.

 ٪7.3 11 ٪38 57 ٪54.7 82 ليس كل ما تنشره صحيحا 

فيما يتعلق باتجاهات الشباب ما كتب عبر وسائل التواصل االجتماعي عن عاصفة الحزم 
ئل اإلعالم أن وسائل التواصل االجتماعي تبرز ما ال تتناوله وسا (%59.3) يرى معظمهم

 .(%8.7 )محايدا وعارض ذلك( % 32رأى )األخرى )الصحف والتليفزيون( بينما كان 
وفيما يتعلق بنشرها ألخبار مزيفة تقاربت وجهات نظر الشباب السعودي حيث كان رأى 

 محايدا وتوزعت النسبة البقية بين المؤيد والمعارض.%( 40)
ما تنشره صحيحا نظرا النتشار اإلشاعات ليس كل  . %( انه54) وبشكل أكثر تحديدا يرى

خصوصا التي يروجها الخصوم أو المغردون المواطنون الذين ال يستطيعون التمييز بين الغث 
 .(%7.3) محايدا وعارض ذلك (%38رأى )والسمين، وكان 
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االجتماعي  اإلعالموتؤكد هذه النتائج على وعي معظم الشباب وتعاملهم مع تقدمه وسائل 
ر خاصة في ظل عدم وجود مهنية أو رقابة أو دقة فيما تنشره، فإذا كان غالبية بحرص وحذ

التقليدي  اإلعالمالشباب يرون أنه وسائل التواصل االجتماعي يرون أنها تنشر ماال تنشره وسائل 
 فهم يرون في نفس الوقت أن كل ما ينشر عبرها ليس صحيحا فهي مرتع خصب للشائعات.

 لجديد تأثيرا على تداول المعلومات أثناء أحداث عاصفة الحزمأكثر وسائل اإلعالم ا
 

 (6جدول )
 أكثر وسائل اإلعالم الجديد تأثيرا على تداول المعلومات أثناء أحداث عاصفة الحزم

 % ك الفئة

 36.17 85 وسائل التواصل االجتماعي 

 22.13 52 المواقع اإلخبارية
خدمات اإلعالم عبر الهواتف 

 المحمولة
95 40.43 

 1.28 3 المدونات

تفوقت خدمة اإلعالم عبر الهواتف المحمولة على وسائل التواصل االجتماعي حيث جاءت       
في المرتبة األولى ألكثر وسائل اإلعالم الجديد تأثيرا على تداول المعلومات أثناء أحداث عاصفة 

المواقع  %( تالها36.17)بنسبة وسائل التواصل االجتماعي  %( يليها40.4)بنسبة الحزم 
اإلخبارية وكانت المدونات أقل وسائل اإلعالم الجديد تأثيرا على تداول المعلومات أثناء أحداث 

 .(%1.28)تتجاوز عاصفة الحزم حيث لم 
توضح النتائج تفوق المحمول على كل الوسائل، نظرا ألنه متاح ومتوفر على مدى اليوم في 

تبين النتائج تراجع المدونات بشكل كبير، فقد كان لها مكانة يد أو معية الشخص المستخدم، كما 
كبيرة في البداية لكنها تتالشي مع ظهور األحدث واألفضل، وهذه خصائص الشباب الذي ال يمل 

 التجديد والتغيير في االستخدام.
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 أهم قضايا عاصفة الحزم التي تم متابعتها.
 (7جدول )

 متابعتها من قبل الشباب السعودي.أهم قضايا عاصفة الحزم التي تم 
 % ك الفئة

 ٪84 126 جنودنا في الحد الجنوبي

 ٪26 39 عمليات قوات التحالف العربي

 ٪4.7 7 الحكومة اليمنية

 ٪5.3 8 القوات اليمنية

 ٪21.3 32 مكافحة الحوثيين وأنصار على عبد اهلل صالح

 ٪32 48 جهود المملكة السياسية واإلغاثية

 ٪33.3 50 اإلنسانية في اليمناألوضاع 

عبر وسائل التواصل  المبحوثينيتضح من بيانات الجدول السابق أن أهم قضية تابعها 
%( وذلك لرغبتهم في معرفة أخبار 40كانت الجنود السعوديون في الحد الجنوبي) االجتماعي

نسانية في أقاربهم وأبناء وطنهم على الجبهة واالطمئنان عليهم، ثم معرفة األوضاع اإل
( 32%( وهو ما يؤكد أهمية البعد اإلنساني ، جهود المملكة السياسية واإلغاثية )33.3اليمن)

المساعدات التي تقدمها المملكة  إلىخصوصا مع تأزم الوضع اإلنساني في اليمن وحاجة اليمن 
 (26ربي )سواء على الصعيد اإلغاثي أو التحركات السياسية، ، يليها عمليات قوات التحالف الع

( وقد حازت باقي القضايا نسبا اقل. 21.3مكافحة الحوثيين وأنصار على عبد اهلل صالح )و 
ويتضح مما سبق اهتمام الشباب السعودي بمتابعة القضايا ذات البعد اإلنساني واالجتماعي يليها 

 القضايا ذات البعد السياسي والعسكري.

 نتائج الفروض
بين متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل  إحصائياقة دالة توجد عال الفرض الرئيسي األول:

للمبحوثين، كشفت الدراسة عدم صحة هذا الفرض  الديموغرافيةالتواصل االجتماعي والمتغيرات 
 باستثناء متغير المستوى التعليمي،  الديموغرافيةحيث لم توجد عالقة بين المتابعة والمتغيرات 
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 (8جدول )
 باستخدام معاملي فاي وسبيرمان الديموغرافيةفة الحزم والمتغيرات العالقة بين متابعة عاص

 الدخل التعليم العمر النوع 
متابعة عاصفة 
الحزم عبر وسائل 

التواصل 
االجتماعي 

 التواصل

معامل 
 االرتباط

.040 -093 -.205 -.080 

مستوى 
 المعنوية

.630 .257 .012 .330 

 :وتفصيل ذلك على النحو التالي
بين متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي  إحصائياعالقة دالة  ال توجد

 .630عند مستوى معنوية . Phiوالنوع، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط 
بين متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي  إحصائياال توجد عالقة دالة 

 .257عند مستوى معنوية .Spearman -.093والسن، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط 
بين متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي  إحصائياال توجد عالقة دالة 

 .330عند مستوى معنوية .Spearman -.080والدخل، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط 
 االجتماعيبين متابعة عاصفة الحزم عبر وسائل التواصل  إحصائيابينما توجد عالقة دالة 

عند مستوى معنوية Spearman -.205التعليمي، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط  والمستوى
عالقة عكسية ضعيفة بمعنى أنه كلما قل المستوى التعليمي زاد االعتماد على وسائل  وهي. 012.

نتيجة منطقية فكلما ارتفع المستوى التعليمي قل  وهيالتواصل االجتماعي والعكس بالعكس، 
 المزيفة وغير الصحيحة. واألخبارلى وسائل التواصل االجتماعي التي تعج باإلشاعات االعتماد ع

وتؤكد نتائج هذا الفرض أهمية وسائل التواصل االجتماعي التواصل وشيوع متابعة مجتمع 
متغير نظرا لشيوع  أليالدراسة لعاصفة الحزم عبر وسائل التواصل االجتماعي دون اعتبار 

 ذويصل االجتماعي باستثناء متغير المستوى التعليمي حيث يتعامل استخدام وسائل التوا
 وسائل التواصل االجتماعي بحذر. أخبارالمستويات التعليمية مع 

اتجاهات الشباب نحو ما تنشره وسائل بين  إحصائياتوجد عالقة دالة  الفرض الرئيسي الثاني:
ثبت عدم صحته  للمبحوثين. فيةالديموغراوالمتغيرات  التواصل االجتماعي عن عاصفة الحزم

( التي جاءت جميعا عند مستوى معنوية الدخل-التعليم-العمر-النوعبالنسبة لجميع المتغيرات )
  0.05أكبر من 

وهي نتيجة إيجابية للغاية تعكس عدم الثقة في هذه الوسائل التواصل االجتماعي، وأنها ليست 
 بحوثين أيا كانت درجتهم.المصدر المثالي الستقاء المعلومات كما يرى الم
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 ( 9جدول )
العالقة بين االتجاه نحو عاصفة الحزم والمتغيرات الديموغرافية للمبحوثين باستخدام معاملي 

 سبيرمانفاي و

 
 مناقشة النتائج:

يرجع تصدر وسائل التواصل االجتماعي لمقدمة المصادر التي يعتمد عليها الشباب السعودي في  
تزداد في ظالل أزمات.  متابعته لعاصفة الحزم إلى أن احتياجات األفراد ورغباتهم للمعلومات
االحتياجات اإلعالمية، حيث خاصة، فعندما ال تكون وسائل اإلعالم التقليدية قادرة على تلبية 

يتعين على الجمهور اللجوء إلى مصادر أخرى تمكنهم الوصول إلى المعلومات لتحقيق أهدافهم. 
ومع تطورها السريع وزيادة معدل انتشارها، أصبحت وسائل التواصل االجتماعي قناة بديلة مهمة 

شاب. ولذلك، فإن هذه حيث يمكن للجمهور الحصول على المعلومات، وخاصة بالنسبة لجيل ال
 ,.e.g., Ball-Rokeach,19841985 Ball-Rokeach et alالدراسة تتفق مع دراسات)

1984 2001 Loges, Kim and Jung حيث أنه خالل األزمات العامة الكبرى، يصبح)،
الشباب اكثر اعتمادا على وسائل التواصل االجتماعي ، كما يتضح أيضا اعتماد الشباب 

ائل اإلعالم السعودية سواء كانت الكترونية أو تقليدية، متقدمة بذلك على وسائل السعودي على وس
 اإلعالم العربية واألجنبية، لكونها تتناول القضايا من المنظر المحلى من قبل السعوديين ويرجع

) الذكور الديموغرافيةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل المبحوثين من حيث متغيراتهم 
 اث وأو المراحل العمرية أو الدخول المختلفة( في مدى متابعتهم لوسائل التواصل االجتماعيواإلن

أثناء عاصفة الحزم، ووسائل اإلعالم التي تم االعتماد عليها في متابعة عاصفة الحزم، مدى 
أثناء عاصفة الحزم إلى شيوع ظاهرة  رضاهم عن الدور الذي قامت به وسائل التواصل االجتماعي

في المملكة العربية السعودية بشكل كبير ال يؤثر فيه متغير  خدام وسائل التواصل االجتماعياست
الجنس أو العمر أو الدخل، حيث اصبح االستخدام جانبا أساسيا في حياة المجتمع السعودي يتزايد 

كما بين متغير المستوى التعليمي وجود عالقة تنم عن زيادة الوعي والنضج من حين ألخر. 
 عقلي كما زاد المستوى التعليمي.ال

أما سلبية االتجاه نحو هذه الوسائل التواصل االجتماعي وعدم وجود عالقة بين هذه النظرة 
من وعى المجتمع السعودي بما تقوم به الدولة من جهود كبيرة  فهي تنبع، الديموغرافيةوالمتغيرات 

 الدخل التعليم العمر النوع 
االتجاهات نحو 

 عاصفة الحزم
معامل 
 االرتباط

-.083 -.031 -.138 -.082 

مستوى 
 المعنوية

.314 .708 .093 .317 
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ل االجتماعي االجتماعية أن يخدعوا وان هذه القضية محسوسة وال يمكن لدخالء الوسائل التواص
( التي أكدت وعي الصحفيين 2018الشباب بأخبار زائفة، وهو ما يتفق مع دراسة الشامي )

 وسائل التواصل االجتماعي. أخباراليمنيين وحذرهم عند التعامل مع 

 أبرز النتائج:
الدراسة يتصفحون أكدت نتائج الدراسة تعاظم أهمية اإلنترنت ؛ فجميع العينة الذين شملتهم 

ما غري منتظم، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة اعتماد العينة على  اإلنترنت إما على نحو منتظم وا 
اإلنترنت للحصول على األخبار والمعلومات الصحفية، وبخاصة في أوقات الصراع والحروب 

مقدمة قناة بديلة مهمة حيث تتصدر  واألزمات وبالتالي، أصبحت وسائل التواصل االجتماعي
مع عدم وجود فروق ذات المصادر التي يعتمد عليها الشباب السعودي في متابعته لعاصفة الحزم، 

أثناء عاصفة  داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى اعتمادهم على وسائل التواصل االجتماعي
أثناء لألخبار والمعلومات في  امصدر   وعلى الرغم من أهمية وسائل التواصل االجتماعيالحزم، 

الحروب والصراع، فإن الشباب السعودي يتعاملون بحذر مع األخبار المنشورة على هذه الوسائل 
 2018 148التواصل االجتماعي، أو الواردة بواسطتها؛ مما ينبئ عن وعيهم في التعامل مع 

وسائل التواصل االجتماعي التي ال تخضع غالبا للحس المهني وضوابطه، كام تشير إلى  / 144
عي هؤالء الشباب بالواقع السعودي والجهود الكبيرة التي تبذلها والحروب الضروس المثارة و 

إعالميا ضدها لتشويه صورتها والنيل من هذه الجهود الكبيرة التي يبذل فيها المجتمع السعودي 
 الغالي والنفيس لنصرة جيرانه وأشقائه من الطغاة والبغاة مهما كلف ذلك السعودية من استنزاف

 .لالقتصاد واألرواح

 حدود الدراسة وتوصياتها وما تثيره من دراسات مستقبلية:
تثير الدراسة عددا من مجاالت البحث المستقبلية، فقد اقتصرت الدراسة على فئة الشباب 
السعودي، وهو ما يمثل دافعا للدراسات المستقبلية للتعرف على اتجاهات النخب الثقافية 

لعام وفئات المقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك الجمهور واألكاديمية والجمهور ا
 والشباب العربي الذي يتابع هذه القضية المهمة.

كما توصي الدراسة بضرورة اهتمام الهيئات اإلعالمية في دول التحالف العربي خصوصا 
ماعي، من أجل خصوصا شبكات التواصل االجت اإللكترونيةالسعودية واإلمارات بتطوير المنصات 

أن تسهم في تقديم كل المعلومات بشكل فوري ومحدث يناسب تطلعات واهتمامات المتعاملين مع 
 شبكات التواصل االجتماعي، ويوفر مصدرا موثوقا للمعلومات من خالل هذا الوسيط المهم. 
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