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 3102دٌسمبر  /أكتوبر   - األول العدد  -  دورٌة علمٌة محكمة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة

ذ:اإلرليزيةحبوثذباللغةذ

 جامعة فيينا() -أ.د/ توماس باور                        ؟ انتسوٍك، انعاللاخ انعايح ، انصحافح .. عذاوج أو صذالح 

ذ:ةــالػرنديحبوثذباللغةذ

 الكلية اإلماراتية الكندية()  -د/ الصادق رابح       انصورج انذهنَح نإلسالو وانعزب فٌ انكتة انذراسَح انفزنسَح 
 

ذ:ةـالبحوثذباللغةذالعربي

 ًلزصنح يوجاخ انطَف انتزدد 

 25 – 9ص ... ة القاهرة(جامع) - انشراح الشال /أ.د                                                                                              
 

 وانصحافح وانعاللاخ انعايح فٌ عانًنا انًعاصز انسَاساخ انحكويَح 

 76 – 25ص ...   (جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية) -محمد البخاري /أ.د                                                
 

 ضاءاخ انعًويَحطثَعح انمواعذ انًنظًح نتذاول انًعهوياخ فٌ انف 

  88 – 79ص...   (5الجزائر )جامعة  - علي قسايسية /أ.د                                                                                       
 

 المناهج الدٌنٌة وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمٌة بجامعة األزهر دراسة مٌدانٌة 

 959 – 89ص ... (مصر الدولية  )جامعة - رزق سعد عبد المعطي /أ.د                                                                   

 

 

  المسئولٌة االجتماعٌة للعالقات العامة: دراسة تحلٌلٌة للمواقع اإللكترونٌة لمؤسسات قطاع
 171 – 131ص  ...(ت العامةالجمعية المصرية للعالقا) - حاتم محمد عاطف /د     االتصاالت العاملة فى مصر        

                                                                                

  ًالتعرض للسخرٌة السٌاسٌة عبر مواقع الشبــــكات االجتماعٌة وعالقته بإدراك الواقع السٌاس

 فً مصر دراسة تطبٌقٌة علً موقع الفٌس بوك
 545 – 965ص  ... (الحديثةجامعة ال) - إسالم أحمد عثمان /د                                                                      

 

  العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس نحو تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات

 589 – 545ص ...  (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) -الرحمن علي السيد عبد                                    بالجامعات 
 

               اعتماد الجمهور فى دولة اإلمارات على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات السٌاحٌة 

 558 - 585ص ...  )جامعة القاهرة( - معصم بالل جمعة المعصم                                                                       

 ملخصاتذالرسائلذالعلمية:
 

  دراسح  يَذانَح  نهمائى تاالتصال :انــــــعوايم انًؤثزج عـــــهي انزضاء انوظَفٌ نهمائى تاالتصال فٌ انصحافح انهَثَح. 
 559ص ... (ين شمسع)جامعة  -صالح الدين رمضان عثمــان                                                                                

 
 

 .صورج انًزأج  في إعالناخ انمنواخ انفضائَح انعزتَح ودورها في تشكَم اتجاهاخ انشثاب انًصزى نحوها دراسح تحهَهَح يَذانَح 

 555ص...  ()جامعة القاهرة -لميس عالء الدين الوزان                                                                                   
 .تمََى دور إدارج انعاللاخ انعايح  فٌ فنادق انخًس نجوو تانماهزج 

548ص ... (المنوفية)جامعة  -إيمان كمال فرج حسن                                                                                            
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 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح صيٕا 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 المعطيأ. د/ رزق سعد عبد        
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح  ىٕىٌىجيا اإل الَ 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ِدلك اٌٍغح اٌع تيح  

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

    اٌع تيحجّهى  ح ِ
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 3 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 أ.د علً السٌد عجوة
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                ة عجمان للعلوم والتكنولوجيا          جامع              
                    

 أ.د انشراح الشال
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -تلفزيون أستاذ اإلذاعة وال                     

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة 

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 ود ٌوسف مصطفى عبده أ.د محم
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالمووكيل  – أستاذ الصحافة

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  ليبيا -وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة أستاذ اإلعالم  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -ووكيل كلية اإلعالم لشئون الطالب يون أستاذ اإلذاعة والتلفز                   

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 ك القومية األوزبكية بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بي
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 5جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية

ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ
 

ُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى "     (31ورة الكيف آية )س - " َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم ِباْلَحقِّ ۚ إِنَّ
 صـَدق َلْلْاَّ اْلَعِظيـم

                                                     

تجمع مجموعة من خريجى اإلعالم بالجامعات المصرية حول ىدف نبيل وىو إنشاء جمعية عممية       
امة واإلعالم فى مصر لمعالقات العامة. والتف حول ىؤالء الخريجين مجموعة من أساتذة العالقات الع

والعالم العربى دعما وتشجيعا ليذا الكيان العممى الوليد. وجاءت فكرة إنشاء مجمة عممية لمعالقات العامة 
كأحد األدوات الداعمة ليذه الجمعية لنشر البحوث العممية لألساتذة، والمتقدمين لمترقية لمدرجات العممية 

 الت اإلعالم والعالقات العامة فى مصر والعالم العربى.الجامعية، وكذلك لطالب الدكتوراه فى مجا
ويتضمن العدد األول من المجمة عددا من األوراق العممية المقدمة من أساتذة كبار فى مجال      

فى موضوع " قرصنة موجات الطيف  )مصر(من انشراح الشال  /.دأاإلعالم من عدة دول مختمفة وىم: 
      حول: " التسويق والعالقات العامة والصحافة أعداء أم (النمسا) توماس باور من /الترددى"، أ.د

طبيعة القواعد المنظمة عن: "  (الجزائر)أصدقاء ؟"، كذلك ورقة عممية مقدمة من أ.د عمي قسايسية من 
ورقة عممية حول: "  (سوريا)لتداول المعمومات في الفضاءات العمومية"، وقدم أ.د محمد البخارى من 

 ت الحكومية والصحافة والعالقات العامة في عالمنا المعاصر"، أما أ.د رزق سعد عبد المعطىالسياسا
المناىج الدينية وانعكاساتيا عمى الدراسات اإلعالمية تقدم بورقة عممية حول موضوع "  (مصرمن )

 بجامعة األزىر دراسة ميدانية ".

تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف      
فى موضوع: " الصورة الذىنية لإلسالم  (الجزائر)التدريس لمتقدم لمترقية ومنيم: أ.م.د الصادق رابح من 

التعرض ببحث عن: "  (مصرمن ) والعرب فى المناىج الدراسية الفرنسية"، وتقدم د. إسالم أحمد عثمان
بــــكات االجتماعية وعالقتو بإدراك الواقع السياسي في مصر دراسة لمسخرية السياسية عبر مواقع الش

 ".تطبيقية عمي موقع الفيس بوك

وبحث بعنوان: "المسئولية االجتماعية لمعالقات العامة دراسة تحميمية لممواقع اإللكترونية لمؤسسات      
 )مصر(.من  حاتم محمد عاطف /قطاع االتصاالت العاممة فى مصر" لمباحث د

وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من 
" العالقة بين االتصال واتجاىات  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

من  السيد عبد الرحمنأعضاء ىيئة التدريس نحو تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات بالجامعات " لمباحث 
" اعتماد الجميور فى دولة اإلمارات عمى وسائل اإلعالم كمصدر لممعمومات وبحث عن:  (.مصر)

 .(اإلمارات العربية المتحدة)السياحية " لمباحث معصم بالل المعصم من دولة 



تير والدكتوراه ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم عدد من الباحثين الحاصمين عمى درجات الماجس     
وتقدم بنشر ممخص لرسالة  (ليبيا)بنشر ممخصات دراساتيم وىم: د. صالح الدين رمضان عثمان من 

دراسة   :الــــــعوامل المؤثرة عـــــمى الرضاء الوظيفي لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية دكتوراه بعنوان: "  
تقدمت بنشر ممخص لرسالة  (مصرمن ) الدين الوزانلميس عالء   "، الباحثةميدانية  لمقائم باالتصال

" صورة المرأة  فى إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورىا فى تشكيل اتجاىات  ماجستير بعنوان:
بنشر  (مصرمن )إيمان كمال فرج الشباب المصرى نحوىا دراسة تحميمية ميدانية "، وأخيرا تقدمت الباحثة 

تقييم دور إدارة العالقات العامة  في فنادق الخمس نجوم وضوع: " ممخص رسالة الماجستير فى م
 بالقاىرة ".

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
شورة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المن

ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب المسجمين لدرجة الدكتوراه 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل  تحدد المحكمين وتقدم

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                         
 

 أ.د/ على عجوة                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  الشبــــكات مىاقع عرب السياسية للسخرية التعرض
 مصر يف السياسي الىاقع بإدراك وعالقته االجتماعية

ىتطبوػوظىرليىموقعىالغوسىبوكىدرادظ

 

 
 عدادإ

 

(*) عثمان أحمد إسالم/ د  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
)  *( 

 . الحديثة الجامعة – اإلعالم بكلية واإلعالن العامة العالقات مدرس
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 بإدراك وعالقته االجتماعية كاتالشب مواقع عبر السياسية للسخرية التعرض

 تطبيقية علي موقع الفيس بوك مصر دراسة في السياسي الواقع

 
 د/ إسالم أحمد عثمان

 

 الحذيثت الجبهؼت                                                                                              

 

ى:ىىىمػــدمظ

 انتشػتراً و  شػيوعتً  وأاثرهػت كػؿ ، اإلنترنػت علػ  االتصػتلي  التطكيقػتت أهػـ مػف االجتمتعيػ  الشػكاتت دعت       
  طكيعػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػث مػػػػػػػػف كينهػػػػػػػػت فيمػػػػػػػػت وتختلػػػػػػػػؼ وتتنػػػػػػػػوع ، الشػػػػػػػػكاتت هػػػػػػػػذ  وتتعػػػػػػػػدد العػػػػػػػػتلـ،و  مصػػػػػػػػر فػػػػػػػػ 

(1) منهػت اػػؿ جمتهيريػ  مػدي حيػث مػػف تتكػتيف أنهػت امػت وسػػمتتهت، اسػتخدامهت، وايفيػ  عملهػت،
 أمثلػػ  ومػف. 

" كػػػوؾ الفػػػيس"  وشػػػكا  (MySpace)" سػػػكيس مػػػتي" وشػػػكا  (Twitter)" تػػػويتر " شػػػكا : الشػػػكاتت هػػػذ 
(Facebook)  مصػر فػ  وجمتهيريػ  شػعكي  وأاثرهػت اإلنترنػت علػ  االجتمتعي  الشكاتت أشهر تعد والت 

% 2783 نسػك  يمثؿ مت أي مستخدـ مليوف 02 عف يزيد مت 3102 عتـ كحلوؿ مستخدميهت عدد كلغ إذ ؛
 8(2)(مستخدـ مليوف 23) مصر ف  االنترنت مستخدم  إجمتل  مف

 على تعتمد اإلنترنت؛ عل  اإللاتروني  المواقع مف شكاتت كوصفهت االجتمتعي  الشكاتت وتعتمد     
 كدأ ولقد8 ( 3) معه الكيتنتت وتكتدؿ ومشترا  اآلخر، مع التفتعؿ إماتني  للمستخدـ تتيح الت  الكرمجيتت

 تتريخ فى فقط ليس اكيراً  تطوراً  حققت سنوات عشر مف أقؿ وفى ،0886 عتـ المواقع هذ  غتلكي  إطالؽ
نمت اإلعالـ  وفتح والفوارؽ، الحدود تالشت أف كعد واالجتمتع  الشخص  المستوى على األفراد حيتة فى وا 
8 مفتوح  اتصتلي  وكيئ  إعالمي  ديمقراطي  فى يريدو  مت يرسلوا أو لياتكوا للجميع أكواكه الكديؿ اإلعالـ

 عدد مع والتواصؿ التعترؼ إماتني  مف لمستخدميهت تتيحه مت كفضؿ االجتمتعي ، الشكاتت هذ  وأصكحت
 جمتعتت تاويف مف فرد أي تماف أداة أصكحت العتلـ؛ أنحتء مختلؼ ف  المتواجديف األفراد مف اكير

 امت سيتسي  أو الدانمراي ، المنتجتت مقتطع  حمل  فى حدث امت ديني  اجتمتعي  تاوف قد والت  الضغط،
 8(4) غزة منتصرة حمل  فى
  عكػػػػػػػػػػترة وهػػػػػػػػػػو ،اإلنترنػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػ  االجتمتعيػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػكاتت مواقػػػػػػػػػػع أهػػػػػػػػػػـ أحػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػوؾ الفػػػػػػػػػػيس عػػػػػػػػػػدوي

 ،"زرواركيػػرج مػػترؾ" األمرياػػ  كواسػػط  3113 عػػتـ إنشػػتؤهت تػػـ االجتمػػتع  للتواصػػؿ تفتعليػػ  خدمػػ  عػػف
 مسػتخدميه عػدد ووصػؿ اإلنترنػت علػ  اجتمتعيػ  شػكا  أاكر ثتن  كوؾ الفيس أصكح 3115 عتـ وكحلوؿ

 الشػكاتت مواقػع مػف منتفسػيه عػف نفسػه تمييز الموقع حتوؿ وقد8 العتلـ مستوي عل  مستخدـ مليوف 71 إل 
 للمسػػػػػتخدـ الشخصػػػػػ  الملػػػػػؼ أو الصػػػػػفح  لتصػػػػػميـ أخالقيػػػػػ  قواعػػػػػد كوضػػػػػع وذلػػػػػؾ األخػػػػػرى، االجتمتعيػػػػػ 
(Profile) ولػيس ، أعضػتئه تصػنيؼ علػ  قدرتػه إلػ  كػوؾ الفػيس نجػتح سػر ويرجع ، تعديله لايفي  وحدود 

 Social) االجتمتعيػ  كتلمجموعػتت يسػم  مػت إنشػتء مػف تمايػنهـ خػالؿ مػف وذلػؾ ؛(5) كينهـ الركط مجرد
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Groups) (6)
 اإلنترنػت عكػر التواصػؿ مميػزات اػؿ لمسػتخدميه يقػدـ أف كػوؾ الفػيس موقػع استطتع امت ، 

 8(7) الاثير إليهت يضيؼ وأف كؿ اإللاترون ، الكريد عكر والتواصؿ والمدونتت والمنتديتت الدردش :  مثؿ
 النظػػر، ووجهػػتت واآلراء األفاػػتر عػػف للتعكيػػر منكػػراً  ينػػتير 34 ثػػورة قيػػتـ منػػذ كػػوؾ الفػػيس موقػػع أصػػكح لقػػد
نمػػت السيتسػػ ، المجػػتؿ فػػ  فقػػط لػػيس  يمثػػؿ إذ والثقتفيػػ ؛ واالجتمتعيػػ  االقتصػػتدي  المجػػتالت مختلػػؼ فػػ  وا 
 قيد دوف تتم  كحري  النظر وجهتت وتكتدؿ واآلراء األفاتر لطرح عتمتً  مجتالً  أو اتصتليتً  فضتءً  الموقع هذا
 إمت السيتسي  نظرهـ ووجهتت آرائهـ لعرض عديدة وستئؿ استخداـ لمستخدميه كوؾ الفيس ويتيح8 رقتك  أو
 سيتسػػي  مػػواد تقػػديـ خػػالؿ مػػف أو معينػػ ، سيتسػػي  توجهػػتت ذات (Groups) مجموعػػتت إنشػػتء خػػالؿ مػػف

 مػواد منتقشػ  فػ  (Comment) كتلتعليؽ المشترا  خالؿ مف حت  أو ،المجتؿ هذا ف  ختص  أفاتراً  تحمؿ
 8 كتلفعؿ معروض 

 النظر ووجهتت اآلراء اـ وضختم  مصر، ف  السيتسي  األحداث وتالحؽ وتتتكع الوقت، وكمرور    
 هذا مستخدم  لجأ األخيرة، الفترة ف  وختص  كوؾ، الفيس موقع عل  المطروح  السيتسي  واألفاتر
 كؿ ، جتذكي  أاثر كشاؿ صفحتته عل  السيتسي  آرائهـ عف للتعكير جديدة أستليب عف الكحث إل  الموقع
 الاترياتتير نموذج نقؿ خالؿ مف وذلؾ المعلوم ؛ حت  أو الرأي أو الفارة وتوصيؿ نقؿ عل  قدرة وأاثر

 السيتسي  السخري  ظهرت هنت ومف كوؾ، الفيس موقع إل  التقليدي  اإلعالـ وستئؿ مف الستخر السيتس 
 8الموقع هذا عل 
للحقيقػ  تحمػػؿ  تلفػػ لتقػديـ معػػتن  هزليػ  مخ ورفػ  جوهرهػػت علػ  اسػػتخداـ الالمػتت أو الصػػ سػػخري ال وتقػوـ

(8)فػػػ  طيتتهػػػت دالالت تػػػوح  كوجػػػود خطػػػأ مػػػت 
فهػػػ  تعتمػػػد علػػػ  المعنػػػ  الاػػػتمف الػػػذي ال يظهػػػر كشػػػاؿ  ؛

نمػػػت ي سػػػتنكط كشػػػاؿ غيػػػر مكتشػػػر مػػػف التعكيػػػرات اللفظيػػػ  أو الكصػػػري  المسػػػتخدم  فػػػ السػػػيتؽ   مكتشػػػر؛ وا 
(9)النقػػدي

وعلػػ  الصػػعيد السيتسػػ  تهػػدؼ السػػخري  إلػػ  خلػػؽ الػػدافع المحفػػز إلحػػداث التغييػػر السيتسػػ ؛  .
جتمػع ، ونقػد األوضػتع القتئمػ  كػه السػلكي  فػ  الم ي مظػتهر السيتسػوذلؾ مػف خػالؿ تسػليط الضػوء علػ  ال

(11)
. 

 السيتسي  للسخري  الجتمدة والقوالب التقليدي  النمتذج مصر ف  كوؾ الفيس موقع مستخدم  تجتوز لقد    
 وستئؿ واكتاتر استحداث خالؿ مف وذلؾ تليفزيوف، وراديو صحؼ مف التقليدي  اإلعالـ وستئؿ عكر

 أستليب وه  ،السيتسي  السخري  مف جديدة وأنمتط أستليب لظهور الفرص  كدورهت أتتحت متطورة وأدوات
 8السخري  تلؾ كنتء وعنتصر وخصتئص ومفهوـ شاؿ ف  هتئل  تغيرات أحدثت السيتسي  للسخري  تفتعلي 
 اكتاػػػر الواقػػػع، صػػػخرة علػػػ  للاثيػػػريف السيتسػػػي  واآلمػػػتؿ الطموحػػػتت وتحطػػػـ األوضػػػتع، تطػػػور فمػػػع    

 عػػػف للتعكيػػػر" أسػػػتحك " اسػػػـ عليػػػه وأطلقػػػوا ، سيتسػػػيتً  السػػػتخر المصػػػري شخصػػػي  كػػػوؾ الفػػػيس مسػػػتخدم 
 السيتسػػػي ، للسػػػخري  رمػػػزاً  الشخصػػػي  هػػػذ  أصػػػكحت الوقػػػت وكمػػػرور سػػػتخر، شػػػاؿ فػػػ  السيتسػػػي  آالمهػػػـ

 أخػػػري شخصػػػيتت وظهػػػرت متنوعػػػ ، مسػػػميتت واتخػػػذت كػػػوؾ، الفػػػيس موقػػػع علػػػ  عتمػػػ  كصػػػف  وللسػػػخري 
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 أفالـ مف مقتطع ترايب منهت السيتسي  للسخري  جديدة طرؽ اكتاتر إل  ذلؾ األمر وتجتوز كؿ لهت، ممتثل 
 األشػاتؿ مػف وغيرهػت سػتخرة، فيػدو ومقػتطع صػور ترايب أو فوتوغرافي ، صور عل  التعليؽ أو سينمتئي ،
 888 األخرى
 السيتسي ، للسخري  ضخم  ستح  - ستخرة سيتسي  مواد مف يشمله كمت - كوؾ الفيس أصكح وكذلؾ     
الالم  الواحدة  استخداـوذلؾ مف خالؿ  (Pun)السخري  قد تاوف كتلتوري  أو كتلتالعب كتأللفتظ  وهذ 

، وقد تاوف كتلمفترق  (11)لتدؿ عل  أاثر مف معن  أو كتستخداـ الالمتت ذات الدالالت المجتزي  
(Irony) (12)التنتقض والتحوؿ ف  المواقؼ المختلف   والت  تقوـ عل  االقتكتس الذي ي ظِهر

 أو، 
(13)واألفعتؿ   التقليد الضتحؾ لألقواؿ  أي (Parody)كتلمحتاتة الستخرة 

 والذي (Absurd)كتلعكث  أو، 
 8 (14)قؼ العكثي  الت  ال تحمؿ أي معن يعن  الترايب الغريب للجمؿ أو االصطنتع المتعمد للموا

عمػتؿ ا (Wit)تسػتند السػخري  السيتسػي  إلػ  المػزج كػيف خفػ  الظػؿ  وقػد       Realization of) لعقػؿوا 

the Mind)
: المضػػػتهتة أو المقترنػػػ  عػػػدة أسػػػتليب منهػػػت ري وفػػػ  هػػػذا اإلطػػػتر تتخػػػذ هػػػذ  السػػػخ ،(15) 

(Analogy) والمكتلغػػػ  شػػػيتء تكػػػدوا كعيػػػدة عػػػف كعضػػػهت الػػػكعضوالتػػػ  تقػػػـو علػػػ  عقػػػد مقترنػػػتت كػػػيف أ ،
(Hyperbole)  أو األشػيتء  األفعػتؿاسػتخداـ المػتت تعظػـ  خػالؿوتقوـ عل  خلؽ انطكػتع االسػتهزاء مػف

ويسػتخدـ كهػدؼ دفػع  (Rhetorical Question)، والتستؤؿ السػتخر (16)كدرج  اكيرة تفوؽ واقعهت الفعل 
 8(17)المستمع أو القترئ إل  التفاير ف  اإلجتك  الضمني  له 

 كوجػػه كػػوؾ وللفػػيس عػػتـ، كوجػػه االجتمتعيػػ  لشػػكاتتل السيتسػػ  دورالػػ تعػػتظـ سػػكؽ مػػت اػػؿ مػػف يتكػػيف     
 النظػػر، ووجهػػتت اآلراء عػػف للتعكيػػر منػػتكر تمثػػؿ الشػػكاتت هػػذ  أصػػكحت إذ األخيػػرة، السػػنوات فػػ  خػػتص
 أصػػكحت والتػػ  السيتسػػي  السػػخري  األشػػاتؿ هػػذ  ومػػف مختلفػػ ، كأشػػاتؿ السيتسػػي  والػػرؤى األفاػػتر وتقػػديـ
 األجهػػزة أو الحتامػػ ، األنظمػػ  أو السيتسػػييف، المسػػئوليف تشػػمؿ قػػد السػػخري  وهػػذ  وشػػيوعًت، انتشػػتراً  األاثػػر
 أنهػت أي السػيتدي ، الجهػتت أو السيتسػي ، والتطػورات األحػداث أو والسػتكقيف، الحػتلييف الرؤستء أو الرقتكي ،

 8 ونتقد ستخر شاؿ ف  ولاف وجوانكه أكعتد  كاتف  السيتس  للواقع رمزي  افتراضي  رؤي  تقدـ
 مػف الاثيػريف لػدي اسػتخدامه اثتفػ  وارتفػتع مصػر فػ  كػوؾ الفػيس مستخدم  أعداد تنتم  ظؿ وف       
 جتنب مف إليهت االحتيتج وشدة ستخرة، سيتسي  مضتميف مف كه مت تداوؿ وِعظـ وضختم  وجتذكي  نتحي ،
 تقػوـ هتمػ  سيتسػي  ظػتهرة تمثؿ السخري  هذ  أصكحت أخري، نتحي  مف لهـ سيتسيتً  متنفستً  كهت يروف مف
 الواقػع هػذا عػف مػدراتتهـ تشػايؿ فػ  تستهـ قد كذلؾ وه  للاثيريف، السيتس  الواقع تقديـ ف  خطير كدور

  أو محتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة اتذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، أو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدق  تاػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رؤى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ي طػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت وفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 السيتسػي  للسػخري  التعػرض كػيف العالقػ  كحػث إل  الدراس  هذ  تسع  هنت ومف8 خيتلي  أو واقعي  متحيزة،
 شػػػعكي  األاثػػػر كتعتكترهػػػت كػػػوؾ الفػػػيس شػػػكا  وكتلتحديػػػد اإلنترنػػػت علػػػ  االجتمتعيػػػ  الشػػػكاتت مواقػػػع عكػػػر

دراؾ نتحي ، مف وانتشترا وجمتهيري   8 أخري نتحي  مف مصر ف  السيتس  الواقع وا 
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 النظري للبحث :  اإلطار
 الواقػػػع كنػػػتء لعمليػػػ  الموسػػػع  الصػػػيغ  ومػػػف العػػػتـ، المجػػػتؿ نظريػػػ  مػػػف النظػػػري إطػػػتر  الكحػػػث يسػػػتمد   

 8الكحث إجراء ف  يفيد كمت وذلؾ ،االجتمتع 
ىالطامى:ىىجال:ىنظروظىالمىأوال
 (  Jurgen Habermas) "  هتكرمػػػػػتس جػػػػػورجيف"  طرحهػػػػػت التػػػػػ  العػػػػػتـ المجػػػػػتؿ نظريػػػػػ  تػػػػػتلخص   

ف فتلتواصػػؿ اختالفػػه، رغػػـ اآلخػػر قكػػوؿ مكػػدأ يوجهػػه حػػواري مجتمػػع كنػػتء ضػػرورة فػػ  0857 عػػتـ  اػػتف وا 
 يسػػػميه مػػػت كنػػػتء إلػػػ  العمػػػؽ فػػػ  يهػػػدؼ أنػػػه إال اآلخػػػر، فػػػ  والتػػػأثير الػػػذات تأايػػػد اسػػػتراتيجي  مػػػف ينطلػػػؽ

 الديمقراطيػػػػػػ  روح وسػػػػػػيتدة الحػػػػػػوار علػػػػػػ  القتئمػػػػػػ  للعالقػػػػػػتت امجػػػػػػتؿ"  العػػػػػػتـ المجػػػػػػتؿ"  كػػػػػػػ" هتكرمػػػػػػتس"
 8(18)والتستمح

  اإلعالـ وستئؿ تلعكه الذي الدور حدود فهـ محتول  على الجديدة كنيتهت ف  العتـ المجتؿ نظري  تقوـو      
 هػذ  تقػدـ حيػث النشػط، العػتـ الػرأي عػف تعكػر توافقػتت كلػورة وتسهيؿ الجمتهيري النقتش إتتح  ف  الجديدة
 المػػدونتت فػػ  ممثلػػ  ، الجديػػدة اإلعػػالـ وسػػتئؿ كػػه تقػػوـ الػػذي الػػدور يوضػػح متاػػتمال فاريػػتً  إطػػتراً  النظريػػ 

 فػػػ  واالجتمػػػتع  السيتسػػػ  النقػػػتش وتوجيػػػه إدارة فػػػ  اإلنترنػػػت، علػػػ  االجتمتعيػػػ  والشػػػكاتت والمنتػػػديتت
 الفعػؿ افػتءة دعػـ إلػى وصػوال القػرار صػنتع  مػدخالت وترشػيد العتمػ ، المشػترا  تعزيػز أجػؿ مف المجتمع

 8(19) جمتهيري كتتفتؽ تحظى ويتتلأو  لديه عتـ رأى تاويف خالؿ مف المجتمعتت ف  الديمقراط 
  اإلنترنػػػػػت شػػػػػكا  قػػػػػدرة حػػػػػوؿ الجديػػػػػدة كنيتهػػػػػت فػػػػػ  العػػػػػتـ المجػػػػػتؿ نظريػػػػػ ل الرئيسػػػػػي  الفرضػػػػػي  وتػػػػػدور    
 ؛"هتكرمتس" إليه أشتر الذي النحو عل  واآلراء النظر وجهتت تكتدؿ خالله مف يماف فضتء مف تتيحه كمت

 جديػد عػتـ مجػتؿ خلػؽ ثػـ ومػف ؛(21) المشػترؾ العػتـ الشأف حوؿ للحوار جديدة ستحتت ـيتقد عل  قدرتهت

(21)8 
 العتـ السيتؽ ذلؾ هو اإلنترنت شكا  عل  العتـ المجتؿ أف إل  (Poor)" كور" يشير اإلطتر هذا ف و     
 ستحتت ف  المشترا  والمصتلح االهتمتمتت ذوي األفراد كتجميع وذلؾ الشكا ، هذ  تطكيقتت تخلقه الذي
 الت  الموضوعتت عرض مف وتماينهـ( والمدونتت االجتمتعي ، والشكاتت المنتديتت،) :مثؿ للحوار عتم 
  اآلراء وتكتدؿ منتقشتهت لتتـ ، للحوار وطرحهت ، حيتتهـ تمس

 إال هو مت االنترنت عل  العتـ المجتؿ أف (Poor)" كور" يري وكذلؾ ؛ حولهت النظر ووجهتت واألفاتر
 8(22)ووحدات وقطتعتت، وغير ذلؾ  وجمتعتتومؤسستت  أكني  مف الواقع يتضمنه مت لاؿ عتاس  مرآة
 هػػذا وفػػ  ،ومػػؤثر فعػػتؿ عػػتـ مجػػتؿ خلػػؽ علػػ  اإلنترنػػت شػػكا  قػػدرة حػػوؿ جػػدؿ دار عتمػػ ، وكصػػف      

 عكػػػر المتنوعػػػ  اليوميػػػ  المحتدثػػػتت آالؼ تحليػػػؿ واقػػػع مػػػف (.Dahlberg, L)"  دالكػػػرج"  يشػػػير اإلطػػػتر
 أف إلػػ  يشػير فيهػت؛ يشػترؾ أف الشػكا  هػذ  اسػتخداـ إماتنيػػ  لػه تحت ػت   شػخص أي يسػتطيع والتػ  اإلنترنػت
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 الختصػػ  تلػػؾ تمتثػػؿ الكيئػػ  وهػػذ  التعكيػػر، حريػػ  مػػف واسػػعتً  إطػػتراً  تتػػيح كيئػػ  وجػػود تعاػػس المحتدثػػتت هػػذ 
 8(23) العتـ كتلمجتؿ
 كيئػ  مالمػح وت شػاؿ ت ميػز أستسػي  سػمتت  أركعػ اإلطػتر هػذا فػ  (.Dahlberg, L)"  دالكػرج"  وحدد     

 األفاػػتر وتعػػدد تنػػوع:  فػػ  العنتصػػر هػػذ  وتتمثػػؿ ،تطكيقتتهػػت كمختلػػؼ اإلنترنػػت شػػكا  علػػ  عػػتـال مجػػتؿال
 اتنػػػت، مهمػػػت النظػػػر ووجهػػػتت اآلراء اتفػػػ  عػػػرض فػػػ  األسػػػتليب مختلػػػؼ واسػػػتخداـ ،للحػػػوار المطروحػػػ 
 عرضػه، يػتـ مػت اػؿ وصػدؽ صػح  علػ  والكرهػتف الػدليؿ تقػديـ عف فضالً  ،اتجتهتتهت عف النظر وكصرؼ
 8(24) له محدد هدؼ ووجود
 أفراد يجمع الذي المشترؾ العتـ الشأف حوؿ النقتش ستحتت فارة تفتعلي  اوسيل  اإلنترنت دعمت وقد    
 النقتش مف النوع هذا ويتأسس ، كهت يهتموف الت  الموضوعتت حوؿ حوار حتل  ف  ويدخلهـ العتـ الرأي
 فارة يسرت فتإلنترنت التقليدي ؛ اإلعالـ وستئؿ عف اإلنترنت شكا  كهت تميزت الت  التفتعلي  فارة على
 حيث للحوار؛ وطرحهت مختلف ، موضوعتت عرض منهت اؿ إطتر ف  يتـ للحوار ستحتت تاويف أو إنشتء
 8(25) تحوله النظر ووجهتت اآلراء تكتدؿك منتقشتهت تتـ
 إطػتر فػ  المعػروض الخطػتب وتشػتت تجػزؤ العػتـ المجػتؿ لنظريػ  الجديػدة الكنيػ  تؤاػد اإلطػتر هذا وف     

 فػػ  المعروضػػ  النظػػر وجهػػتت وتكػػتيف تنػػوع عػػف الغتلػػب فػػ  ينػػت  مػػت وهػػو اإلنترنػػت، علػػ  الحػػوار سػػتحتت
 الموضػوع حػوؿ نظػر وجهػتت مػف عرضػه يػتـ فمػت ،سػتح  اػؿ داخػؿ للحػوار المطروح  الموضوعتت منتقش 
 حريػ  تكػرز حيػث واحػد اتجػت  عػف معكػراً  أو متراكطػتً  ياػوف أف الضروري مف ليس الحوار ستح  ف  المطروح

 وال رأيػه، عػف التعكير ف  الفرد كتستقاللي  يرتكط والتشتت التجزؤ هذا فإف ثـ ومف ؛يريد عمت التعكير ف  الفرد
 سػتحتت ف  المطروح  الموضوعتت مف موضوع أي منتقش  ف  المشترايف يجمع مشترؾ صتلح وجود ينف 

 ومنتقشػػتهت؛ الػػكعض كعضػػهـ نظػػر ووجهػػتت آراء علػػ  كػػتلتعرؼ اهتمػػتمهـ مػػف ويزيػػد اإلنترنػػت، علػػ  الحػػوار
 ذلػػؾ ويظهػػر الحػػوار، موضػػوع حػػوؿ اآلراء فػػ  اتفػػتؽ تكلػػور إلػػ  يػػؤدي أف يماػػف النقػػتش اسػػتمرار فػػإف وكػػذلؾ
 8(26) الموضوع هذا منتقش  ف  المطروح  النظر وجهتت آخر كيف اتفتؽ أو واضح تقترب وجود ف 
 إطػػتر فػ  المعػروض الخطػتب وتشػتت تجػػزؤ أف الجديػدة كنيتهػت فػ  العػتـ المجػػتؿ نظريػ  توضػح هنػت ومػف

 إلػ  السػتحتت هػذ  داخػؿ حػوؿ المتحػتوريف وصػوؿ إماتنيػ  مػع يتعترض ال اإلنترنت عل  الحوار ستحتت
 8كهت للحوار المطروح  الموضوعتت حوؿ مشترا  قنتعتت

 الموجودة الساخرة السياسية الساحات دراسة في العام المجال لنظرية الجديدة البنية من االستفادة وتتم
 العةام لممجةال بيئةة باعتبارهةا - بةوك الفةيس موقةع عمةي وبالتحديةد - االجتماعيةة الشبكات مواقع عمي
 :يمي ما خالل من وذلك اإلنترنت، شبكة عمي

 الموجػػودة السػػتخرة السيتسػػي  السػػتحتت مضػػموف دراسػػ  خاللهػػت مػػف يماػػف التػػ  العنتصػػر تحديػػد -
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  شػػػػػػػػػػػكا  علػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػتـ للمجػػػػػػػػػػػتؿ كيئػػػػػػػػػػػ  كتعتكترهػػػػػػػػػػػت االجتمتعيػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػكاتت مواقػػػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػػػ 
 امالمػح (.Dahlberg, L)"  دالكػرج"  حػددهت التػ  األركعػ  السػمتت واقػع مػف وذلػؾ ؛ اإلنترنت
 المطروحػ  األفاػتر طكيعػ : فػ  العنتصػر هػذ  وتتمثػؿ اإلنترنػت، علػ  العػتـ المجػتؿ لكيئ  مميزة

 االنترنػػػػػت، علػػػػػ  االجتمتعيػػػػػ  الشػػػػػكاتت مواقػػػػػع علػػػػػ  الموجػػػػػودة السػػػػػتخرة السيتسػػػػػي  كتلسػػػػػتحتت
 هػذ  واتجتهتت الستحتت، كهذ  النظر ووجهتت اآلراء عرض ف  المستخدم  والقوالب واألستليب
 8 وأهدافهت عليهت، القتئم  والمرتازات اآلراء،

 المقػػػدـ السيتسػػػ  الواقػػػع عنتصػػػر أو أكعػػػتد دراسػػػ  خاللهػػت مػػػف يماػػػف التػػػ  الرئيسػػػي  الفئػػػتت تحديػػد -
 وذلػػؾ االنترنػػت، علػػ  االجتمتعيػػ  الشػػكاتت مواقػػع علػػ  الموجػػودة السػػتخرة السيتسػػي  كتلسػػتحتت

 فػ  الفئػتت هػذ  وتتمثػؿ كػتلواقع، العػتـ المجػتؿ عالق  حوؿ (Poor)" كور" افترضه مت ضوء ف 
 8 المختلف  السيتسي  والوحدات والقطتعتت والجمتعتت المؤسستتو  األكني 

 مواقػػع علػػ  الموجػػودة السػػتخرة السيتسػػي  السػػتحتت قػػدرة لدراسػػ  األمثػػؿ األسػػلوب علػػ  الوقػػوؼ -
 اآلراء فػػ  اتفػػتؽ كلػػورة علػػ  قػػدرتهت ؛ االنترنػػت علػػ  العػػتـ للمجػػتؿ اكيئػػ  االجتمتعيػػ  الشػػكاتت
 مػػػدي دراسػػػ  خػػػالؿ مػػػف وذلػػػؾ كهػػػت، المطروحػػػ  السيتسػػػي  الموضػػػوعتت حػػػوؿ النظػػػر ووجهػػػتت
 كتلػؾ المعروضػ  السيتسػي  المػواد منتقشػ  فػ  المطروحػ  النظػر ووجػتت اآلراء أخػر كػيف االتفتؽ

 8  الستحتت
ى:ىالصوعظىالمودطظىلطملوظىبناءىالواقعىاالجتماريى:ىىثانوا
الصػػيغ  الموسػػع  لعمليػػ  كنػػتء الواقػػع االجتمػػتع  كػػدور وسػػتئؿ اإلعػػالـ فػػ  تفسػػير األفػػراد للعػػتلـ مػػف  تهػػتـ

 إذ؛ (27)الظػػتهرة  ذ وصػػؼ هػػ فػػ  ( Social Reality )مفهػػـو "الواقػػع االجتمػػتع "  سػػتخدـحػػولهـ ، وي  
الثقتفػػ   كنػتءت و المػدرات تشػايؿنتحيػ ، وعمليػ   مػف اإلعػالـ وسػتئؿخػالؿ  مػفيػركط كػيف المضػموف المقػدـ 

(28)مف نتحي  أخري 
 :وه عنتصر أستسي   ثالث هذا المفهـو عل   ويقوـ، 

 المجتمع مف العديد مف األشيتء المتدي 8  يتألؼ 
  8وظتئؼاألشيتء المتدي  تقـو كأفعتؿ معين  تاتسب كموجكهت كعض ال هذ 
  الواقػػػع القػػػتئـ فػػػ  ذلػػػؾ  منهػػػتالوظػػػتئؼ هػػػ  التػػػ  تحػػػوؿ تلػػػؾ األشػػػيتء إلػػػ  أكعػػػتد يتػػػألؼ  وهػػػذ

 8(29) المجتمع
منهػت  يتػألؼالت  تقـو كهت تلؾ األشيتء الت   لوظتئؼل الذاتي  الرؤي أف إدراؾ ذلؾ الواقع يتوقؼ عل   غير
8 ومفهـو الواقع االجتمتع  مفهوـ مراب يستند ف  جوهر  إلػ  فاػرة مؤداهػت أف المعػتن  (31)ذاته  مجتمعال

ي در ؾ مف خاللهت  ه، حت  أنصؿ وتصكح السمتت المميزة للمجتمعنموا وتكق  لتتأوالقيـ االجتمتعي  تنشأ وت
(31)داخؿ المجتمعتت األخرى 

أف  إلػ القػيـ  خالمعتن  وترسػي كإطالؽفنحف مف نصنع الواقع االجتمتع   ؛
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(32)سمتت أصيل  للكنتء الحضتري القتئـ  تصكح
. 

الفاريػػ  مػػف النظريػػ  الكنتئيػػ  االجتمتعيػػ   هتالصػػيغ  الموسػػع  لكنػػتء الواقػػع االجتمػػتع  أصػػول وتسػػتمد    
(Social Constructionist Theory) اآلخػريف مػع واصػؿوالتػ  تقػـو فػ  جوهرهػت علػ  أننػت عنػدمت نت 

نمتالعتلـ المحيط كنت وفقط،  فنتحدث ع الف  المجتمع  اأفرادفإننت  خلؽ وكنتء  نستهـ كشاؿ أستس  ف  وا 
(33)االجتمػػتع  الػػذي نعػػيش فيػػه  العػػتلـ هػػذامالمػػح  شػػايؿوت

مػػف خػػالؿ التفتعػػؿ االجتمػػتع  الػػذي  وذلػػؾ، 
الذي يجمعنت، فتترة ناوف منتجيف أو مكدعيف ، وتترة أخػري  لمجتمعمع اآلخريف داخؿ ا األدوارفيه  نتكتدؿ

 ناوف مستهلايف لمت ينتجه هؤالء
(34)

. 

ف اختلفوا  وتفترض نظري  كنتء الواقع االجتمتع  أف األفراد يشتراوف معًت ف  اإلحستس كتلواقع العتـ لهـ وا 
فػػػ  االسػػػتجتك  لػػػه مػػػف خػػػالؿ مػػػت يتاػػػوف لػػػديهـ مػػػف نمػػػتذج تتضػػػمف مجموعػػػ  مػػػف المعػػػتن  واألفاػػػتر عػػػف 

 تد، غيػر أف االعتقػ(35)الظواهر االجتمتعي  المختلف  الت  تتـ االستجتك  لهػت والتفتعػؿ معهػت كشػاؿ تلقػتئ  
 الظػواهرللواقػع فػ  حػد ذاتػه، فهػذ   دراانػتمعهػت هػو مػت يشػاؿ إ والتفتعػؿف  وجود هذ  الظػواهر االجتمتعيػ  

 8(36)؛ أي لذلؾ الواقع  األكعتدمعهت هو إدراانت لتلؾ  عؿ، واالستجتك  لهت والتفت قعه  أكعتد ذلؾ الوا
 الفرد مدراتت أف (Tamborini and Bryant)ف  هذا اإلطتر  "" كريتنت و "تتمكورين "  كيف وقد    

 االتصتؿ خالؿ مف مكتشر غير كشاؿ أو الشخصي ، الخكرة خالؿ إمت كشاؿ مكتشر مف تتشاؿ عف الواقع
 8(37)وستئؿ اإلعالـ  لمختلؼ التعرض أو كتألصدقتء

( إل  إماتني  التمييز كيف ثالث    Adoni and Mane" ) ف" أدون  " و" مي يشيرهذا اإلطتر  وف      
وهو  (Objective Social Reality)الموضوع    هو الواقع االجتمتع األوؿأنواع مف الواقع ، النوع 

 تأايد ألي يحتتج ال الذي والواقع الحقيق  كتعتكتر  إليه النظرويتـ  ،(38)الواقع الموجود خترج الفرد 
(Elmore, S.R., 2008 : 15) (39)8 

ويتمثؿ ف  اؿ أشاتؿ  (Symbolic Social Reality)االجتمتع  الرمزي  الواقعالثتن  هو  والنوع    
  التعكير الرمزي عف الواقع االجتمتع  الموضوع  مثؿ الفنوف واآلداب ومحتوي وستئؿ اإلعالـ

(41)، 
، وليس له ايتف منفصؿ عف هو مف إنتتجه وله أهمي  ف  حيتتهف ؛(41)ويرتكط الواقع الرمزي كتإلنستف 

 8(42)هذ  الحيتة 
ويتاوف  (Subjective Social Reality)االجتمتع  الذات  واقعالنوع الثتلث مف الواقع فهو ال أمت     

(43) نتيج  لدم  الواقع الموضوع  وتصوير  الرمزي داخؿ وع  الفرد
 الموضوع  االجتمتع  فتلواقع ؛

 8(44) للفرد الذات  االجتمتع  الواقع لكنتء مدخليف يمثالف الرمزي االجتمتع  والواقع
 للتليفزيػوفظهرت الصيغ  الموسع  لكنتء الواقع االجتمتع  اتمتػداد وتطػور لنظريػ  الغػرس الثقػتف   لقد    

 التقليديػػػػ  اإلعػػػالـ لتفسػػػر التػػػأثيرات المختلفػػػ  لوسػػػتئؿ هػػػرتوهػػػ  كػػػذلؾ تعتكػػػر مػػػف النظريػػػتت التػػػ  ظ ،(45)
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وكتلتحديػػد التليفزيػػوف ، إذ افترضػػت هػػذ  الصػػيغ  أف الواقػػع المقػػدـ مػػف خػػالؿ التليفزيػػوف هػػو واقعػػًت رمزيػػًت 
 8 للفرديتفتعؿ مع ويمتزج كتلواقع الموضوع  الحقيق  ليشاؿ الواقع الذات  

النظػػرة الفتحصػػ  إلػػ  هػػذا االفتػػراض السػػتكؽ ت كػػيف أنػػه قػػد تعتمػػؿ مػػع المضػػموف المقػػدـ مػػف خػػالؿ  إف    
لتليفزيػوف يقػدـ علػ  أنػه واقعػًت رمزيػًت كتعتكػتر أف ا -وهػو وسػيل  مػف وسػتئؿ اإلعػالـ التقليديػ   -التليفزيوف 

واقػػػع االجتمػػػتع  تقػػػـو فػػػ  ؛ إذًا فتلفرضػػػي  الرئيسػػػي  للصػػػيغ  الموسػػػع  لعمليػػػ  كنػػػتء الالواقػػػع كشػػػاؿ رمػػػزي
تقػـو علػ   -كمعنػ  أخػر –رمزيػًت ؛ أي أنهػت  عػتً مف خالؿ التليفزيػوف يعػد واق مقدـجوهرهت عل  أف الواقع ال

 طكيع  ذلؾ الواقع الذي يقدـ مف خالؿ الوسيل  اإلعالمي 8 
ـ لمسػتخدميهت  تقػد، والشكاتت االجتمتعي  كوجه ختص الالجديدة كوجه عتـ الـاتنت وستئؿ اإلع ولمت    

نمػػت تقػػدـ واقعػػًت افتراضػػيًت يقػػوـ علػػ  أسػػتس الكنػػتء االفتراضػػ  للمواقعػػًت رمزيػػتً  جتمػػع الحقيقػػ  كاػػؿ أكعػػتد  ، وا 
لعمليػػ  كنػػتء الواقػػع  ع ، وفػػ  ضػػوء التنظيػػر السػػتكؽ والخػػتص كتلفرضػػي  األستسػػي  للصػػيغ  الموسػػوجوانكػػه

لهػػػذ  الصػػػيغ  كمػػػت يتنتسػػػب وطكيعػػػ  وسػػػتئؿ  آخػػػر أاثػػػر تطػػػوراً  يقػػػتً فإنػػػه يماػػػف اسػػػتحداث تطك ؛االجتمػػػتع 
الجديدة ؛ وذلؾ مف خالؿ إحالؿ الواقع االفتراض  المقدـ مف خالؿ وستئؿ اإلعالـ الجديدة محػؿ  إلعالـا

الرئيسي  للصيغ  الموسع  لعملي  كنػتء الواقػع  لفرضي الواقع الرمزي المقدـ مف خالؿ تلؾ التقليدي  لتصكح ا
 اقعػتً عالـ الجديدة ه  أف " الواقع المقدـ مف خالؿ الشػكاتت االجتمتعيػ  وهػو و االجتمتع  عكر وستئؿ اإل

 للفرد المستخدـ لهذ  الشكاتت "8  افتراضيًت يمتزج كتلواقع الموضوع  الحقيق  ليشاؿ الواقع الذات
االجتمةاعي  الواقةعهذا البحث إلي تمةك الفريةية المسةتحدلة لمةةيلة الموسةعة لعمميةة بنةا   ويستند    

 فيما يمي : 
العالقػػػػ  كػػػػيف اثتفػػػػ  التعػػػػرض للسػػػػخري  السيتسػػػػي  عكػػػػر مواقػػػػع الشػػػػكاتت االجتمتعيػػػػ   دراسػػػػ  -

دراؾ ال ؛ وذلػػؾ علػػ  السيتسػػ  القػػتئـ كتلفعػػؿ فػػ  مصػػر واقػػع)وكتلتحديػػد موقػػع الفػػيس كػػوؾ( وا 
 لجديػدةااإلعػالـ  ؿاعتكتر أف المضموف المقدـ عكر هذ  المواقع كوصفهت نػوع مػف أنػواع وسػتئ

الواقػػػع  يؿوأف عمليػػػ  إدراؾ الفػػػرد للعػػػتلـ المحػػػيط كػػػه ت مثػػػؿ عمليػػػ  تشػػػا ،يمثػػػؿ واقعػػػًت افتراضػػػيتً 
ومف ثـ فإف التعرض للسخري  السيتسي  المقدم  عكر مواقع الشكاتت  ؛االجتمتع  الذات  لديه

هػذ  فػ  الوقػت ذاتػه التعػرض للواقػع االفتراضػ  المقػدـ عكػر  ؿاالجتمتعي  علػ  اإلنترنػت يمثػ
دراؾ الواقػػػع السيتسػػػ  فػػػ  مصػػػر يمثػػػؿ أيضػػػًت عمليػػػ  تشػػػاي  تع الواقػػػع االجتمػػػ ؿالشػػػكاتت، وا 

 الذات  للفرد8
مدي وجود تأثير لمسػتوي إدراؾ الواقػع السيتسػ  االفتراضػ  المقػدـ مػف خػالؿ السػخري   دراس  -

 إدراؾ ىالسيتسػػػي  عكػػػر مواقػػػع الشػػػكاتت االجتمتعيػػػ  )وكتلتحديػػػد موقػػػع الفػػػيس كػػػوؾ( ولمسػػػتو 
المتغيػػرات   وجػػود تػػأثير لاػػؿ هػػذ ىالػػوع  السيتسػػ ؛ دراسػػ  مػػد ىولمسػػتو  ،رمزيػػ  هػػذا الواقػػع

دراؾ  علػػ  العالقػػ  كػػيف اثتفػػ  التعػػرض للسػػخري  السيتسػػي  عكػػر مواقػػع الشػػكاتت االجتمتعيػػ  وا 
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الواقػػع السيتسػػ  القػػتئـ كتلفعػػؿ فػػ  مصػػر؛ وذلػػؾ كهػػدؼ الاشػػؼ عػػف مػػدي وجػػود تػػأثير إلدراؾ 
لػػذلؾ  ضعلػػ  العالقػػ  كػػيف اثتفػػ  التعػػر  ،إدراؾ الواقػػع الموضػػوع  لمسػػتوى  والواقػػع االفتراضػػ

 االفتراض  وعملي  تشايؿ الواقع االجتمتع  الذات  للفرد8  
يهةتم البحةث بدراسةة تة لير مجموعةة مخةرل مةن المتليةرات التةي تفريةها حدالةة وسةائل اإلعةالم  كما    

االجتمةاعي الةذاتي لمفةرد ، وهةذ   لواقةعفةي تشةكيل ا عميتهةاالجديدة وطبيعة وسمات مستخدميها عمي فا
 المتليرات في إطار مويوع البحث هي: 

 8 تالخصػتئص االتصتلي  لمواقع الشكاتت االجتمػتعي  عل  االنترن إدراؾ -
 8االنترنت عل  التعرض للمضموف المقدـ كمواقع الشكاتت االجتمتعي  دوافع -
 االجتمتعي  عػل  االنترنت8  لشكاتتالثق  ف  المضموف المقدـ كمواقع ا مدي -
 8االنترنت عل  االجتمتعي  الشكاتت العتـ نحو المضموف المقدـ كمواقع االتجت  -
 .االنترنت عل  االجتمتعي  الديمغرافي  لمستخدم  مواقع الشكاتت الخصتئص -
ى:ىىالدابػظىالدرادات

 إلػػػػػػػ  العديػػػػػػػد مػػػػػػػف الدراسػػػػػػػتت السػػػػػػػتكق  لالسػػػػػػػتفتدة كػػػػػػػكعض الجوانػػػػػػػب التػػػػػػػ  تنتولتهػػػػػػػت فػػػػػػػ   لرجػػػػػػػوعتػػػػػػػـ ا 
وذلػؾ  ،خاللهػت فإلػ  ثالثػ  محػتور يػتـ عػرض الدراسػتت مػ راسػتتويماف تقسيـ هذ  الد ،هذا الكحث إجراء

 امت يل  : 
 .اإلعالم وسائل عبر السياسية بالسخرية اهتمت سابقة دراسات :  األول المحور

 لمواقع السياسية والت ليرات باالستخدامات اهتمت سابقة دراسات    :   اللاني المحور
 .االنترنت عمي االجتماعية الشبكات                      

 مبعاد  بمختمف السياسي الواقع إدراك بعممية اهتمت سابقة دراسات :   اللالث المحور
 .وجوانبه                    
 

ىالدوادوظىربرىودائلىاإلرالمى:ىىدخروظاهتمتىبالىدراداتىاألولىى:ىالمحور
ى

علػػػ   تطكيقيػػ  دراسػػ  عمػػرو عكػػػد السػػميع عػػػف " الاترياػػتتير السيتسػػػ  المصػػري فػػػ  السػػكعينتت، دراسػػػ  -0
واهتمػت هػذ  الدراسػ   وصكتح الخيػر" اليوسؼ وروزوالجمهوري  ومجالت المصور  خكترصحؼ األهراـ واأل

، فضػاًل عػف دور  فػ  تكرصد دور الاترياتتير ف  إحداث التغيير السيتس  ف  مصر خالؿ فترة السكعينيت
 ركػيف أفػراد الجمهػور المصػري8 وتػـ إجػراء الدراسػ  مػف خػالؿ مسػح الاترياػتتي مختلف نقؿ القيـ والمفتهيـ ال

وصػػػكتح  اليوسػػػؼ وروزريػػػ  ومجػػػالت المصػػػور والجمهو  خكػػػتراألهػػػراـ واأل ؼالسيتسػػػ  الػػػذي نشػػػرته صػػػح
مػػػف القػػػرف العشػػػريف8 ومػػػف نتػػػتئ  هػػػذ  الدراسػػػ  وجػػػود تيػػػتريف أو مدرسػػػتيف  تالخيػػػر خػػػالؿ فتػػػرة السػػػكعينيت

رئيسػػػيتيف للاترياػػػتتير السيتسػػػ  فػػػ  مصػػػر خػػػالؿ فتػػػرة السػػػكعينيتت ، وهمػػػت : مدرسػػػ  الاترياػػػتتير المػػػتهاـ 
المقيد سيتسيًت 8 امت كينت نتتئ  الدراس  محدودي  دور الاترياػتتير سيتسيًت ، ومدرس  الاترياتتير  المتحررو 
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كػيف أفػراد  ـف  إحداث التغيير السيتسػ  فػ  مصػر خػالؿ فتػرة السػكعينيتت ، واػذلؾ فػ  نقػؿ المفػتهيـ والقػي
 8(46)نتيج  لتوتر العالق  كيف النظتـ والصحتف  ف  تلؾ الفترة  ريالجمهور المص

هػذ   اسػتهدفتالسيتسػ " 8 و  تتيرالمسػئوليف الحاػومييف فػى الاترياػ صػورةعػف : "  فتحػ ثػروت  دراس  -3
فػى  المنشػورالسيتسػ   الاترياػتتير مضموفمالمح صورة المسئوليف الحاومييف امت يعاسهت  رصدالدراس  
تت أثنػتء تنتولػه شخصػي الاترياتتير هذاطرحهت  الت على القضتيت  والتعرؼ ،األخكتر وأخكتر اليوـ جريدت 

 الامػػ هػػذ  الدراسػػ  علػػى مػػنه  المسػػح فػػى تحليػػؿ المضػػموف  واعتمػػدتالحاػػومييف وداللتهػػت8  لمسػػئوليفا
الاترياػػػتتير  إكػػػرازالدراسػػػ   هػػػذ نتػػػتئ   ومػػػفالدراسػػػ 8  صػػػحيفت لرسػػػـو الاترياػػػتتير المنشػػػورة فػػػى  الايفػػػ و 

فػػ   نجتحػهفضػاًل عػف  ،الحاػومييف وليفسػلكي  قتتمػػ  لغتلكيػ  المسػئ صػورةصػحيفت  الدراسػ  ل فػ السيتسػ  
تنػتوؿ عػدد اكيػر  فػىو  ،العديد مف القضتيت األستسي  سواء اتنػت اقتصػتدي  أو سيتسػي  أو اجتمتعيػ  تنتوؿ

امػػػت تميػػػز  ،جسػػػد كعػػػض جوانػػػب شخصػػػي  رئػػػيس الػػػوزراء حيػػػث ؛مػػػف المسػػػئوليف الحاػػػومييف فػػػى مصػػػر
 الوصػػؼ أوالاترياػػتتيري مػػع التعليػػؽ  الرسػػـالصػػحيفتيف عينػػ  الدراسػػ  كتنسػػجتـ  فػػ  يتسػػ الاترياػػتتير الس
 8(47)  المنتسب لنشر  لتوقيتا واختيتر ،المصتحب له

 ؼفػػػػى الصػػػػح لسيتسػػػػ فػػػػى الاترياػػػػتتير ا لسػػػػطيني : " القضػػػػي  الف عػػػػفرويػػػػدة سػػػػلمتف جمعػػػػ   دراسػػػػ  -2
ت الفلسػطيني  امػت يعاسػه القضػي أكعػتد  رصػداسػتهدفت  تحليليػ األسكوعي  الصتدرة فػى غػزة "8 وهػ  دراسػ  

 وتحليلهػػػتتصػػػدر فػػ  قطػػػتع غػػزة،  التػػ الصػػحؼ األسػػػكوعي   فػػػى المنشػػورالسيتسػػػ   الاترياػػتتير مضػػموف
 لتعكيػػرالصػػحؼ ل هػػذ يسػػتخدمهت رسػػتمو الاترياػػتتير فػػى  التػػ وتقييمهػػت والتعػػرؼ علػػى الوسػػتئؿ واألسػػتليب 

الصػحؼ األسػكوعي   فى المنشورةالاترياتتير  رسوـمف خالؿ مسح اتف   الدراس  إجراء وتـعف قضيتهـ 8 
وذلػؾ خػالؿ النصػؼ الثػتن  مػف  ،: الرسػتل ، والارامػ ، والصػكتح صحؼ وهى غزة، قطتعتصدر فى  الت 
نشرهـ كتلصحؼ الثالث8  تـرسمًت اترياتتيريًت  321الدراس  ف  حجمهت النهتئ   عين  كلغت، و 3114عتـ 
ـ الاترياػػػتتير فػػػ  الصػػػحؼ عينػػػ  تصػػػدر مشػػػال  األسػػػري قتئمػػػ  اهتمتمػػػتت أقسػػػت الدراسػػػ نتػػػتئ  هػػػذ   ومػػػف

الواضػػػح علػػػ  الشخصػػػيتت الفلسػػػطيني  فػػػ  الاترياػػػتتير السيتسػػػ ، وتمثلػػػت  لترايػػػزالدراسػػػ ، فضػػػاًل عػػػف ا
 انتقػػتدالشػػتئعتت، و  وتػػروي  ،والمنتصػػرة التأييػػدفػػ  الصػػحؼ عينػػ  الدراسػػ  فػػ :  الاترياتتوريػػ أهػػداؼ الرسػػـو 

  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الراهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتع
   8(48)التتريخ  تفسيرو  ،واإلصالح التوجيهالصدارة، يليهـ هدف   قتئم 
 الليليػػػ  الحواريػػػ  للكػػػرام  النػػػتخكيف شػػػكتب تعػػػرض: عػػػف ( Mccraw ) وآخػػػروف"  مػػػتارو"  دراسػػػ  -3

 مػدي علػ  كػتلتعرؼ الدراسػ  واهتمت السيتسي ، تهـاكخكر  وعالقته الاوميدي الطتكع ذات السيتسي  والكرام 
 علػ  الاوميػدي الطتكع ذات السيتسي  والكرام  الليلي  الحواري  للكرام  النتخكيف شكتب لمشتهدة تأثير وجود

 تػأثير وجػود مػدي عػف فضػالً  ،خػتص كوجه السيتسييف كمرشحيهـ ومعرفتهـ ، عتـ كوجه السيتسي  معرفتهـ
 والتحليلػ  الوصػف  كشػقيه المسػح منه  الدراس  واستخدمت8 أيضتً  السيتسي  مشتراتهـ عل  المشتهدة لهذ 
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 مػػف عتمػتً  33 و 07 كػيف أعمػترهـ تتػراوح ممػف مكحوثػتً  303 قوامهػت عمديػ  عينػ  رأي اسػتكيتف خػالؿ مػف
 اثتفػػػ  كػػيف إحصػػتئيتً  دالػػػ  ارتكتطيػػ  عالقػػ  وجػػود الدراسػػػ  هػػذ  نتػػتئ  ومػػػف "8 أواالهمػػت"   جتمعػػ  طػػالب
 عتـ، كوجه السيتسي  ومعرفتهـ الاوميدي  السيتسي  والكرام  الليلي  الحواري  للكرام  النتخكيف شكتب مشتهدة

 لهػػذ  النػػتخكيف شػػكتب مشػػتهدة اثتفػػ  كػػيف إحصػػتئيتً  دالػػ  ارتكتطيػػ  عالقػػ  وجػػود عػػدـ أيضػػتً  نتتئجهػػت مػػفو 
قكتلهـ الكرام   السيتسي  المشترا  أو التصويت عل  وا 

(49)
. 

الصػحفي  كجريػدت  األخكػتر والكػديؿ، دراس  محمػد حسػتـ الػديف عػف: " اسػتخداـ السػخري  فػ  األعمػدة  -4
دراس  تحليلي  لاؿ مف الاتتكيف أحمد رجب وجػالؿ عػتمر"8  واهتمػت هػذ  الدراسػ  ككحػث السػخري  الموجػه 

، امػت اهتمػت كتحليػؿ أسػتليب أو تاتياػتت هػذ  السػخري 8 وتػـ رفػ  مصػ مػتع نحو القهػر السيتسػ  واالجت
" للاتتػب أحمػد رجػب فػ  جريػدة األخكػتر،  المػ " ½  إجراء هذ  الدراسػ  مػف خػالؿ تحليػؿ مضػموف عمػود

مػػػف عػػػتـ  سػػػمكر" الػػػراف الكعيػػػد" لجػػػالؿ عػػػتمر كجريػػػدة الكػػػديؿ، وذلػػػؾ خػػػالؿ أشػػػهر نػػػوفمكر ودي   وعمػػػود 
رسػػػمًت اترياتتيريػػػًت سيتسػػػيًت  203، وكلغػػػت العينػػػ  فػػػ  حجمهػػػت النهػػػتئ  3117، وينػػػتير مػػػف عػػػتـ  3116

أستليب السخري  السيتسي  ف  األعمدة موضع الكحث مت كيف التوري ،  ستخرًا8 ومف نتتئ  هذ  الدراس  تنوع
، فضػاًل عػف وجػود عالقػ  كػيف نػوع الصػحيف  وتوجػه الاتتػب مػف مضتهتة، واللعكثوالمفترق ، والمحتاتة، وا

 8(51)نتحي ، وأسلوب السخري  المتكع ف  المتدة الصحفي  الستخرة مف نتحي  أخري 
  تقريػػػػػػػر رنػػػػػػػتم المعتصػػػػػػػر للسػػػػػػػخري  السيتسػػػػػػػي  فػػػػػػػ  ك الكنػػػػػػػتءعػػػػػػػف "  (Jarret)" جتريػػػػػػػت "  دراسػػػػػػػ  -5

فػػ  كرنػػتم  " تقريػػر اػػولكرت"  السػػتخرةأسػػتليب وأنمػػتط المعتلجػػ   كحػػثهػػذ  الدراسػػ   اسػػتهدفت"، و  اػػولكرت
(The Colbert Report)  هػذ  األسػتليب واألنمػتط فػى إلقػتء الضػوء علػى  دور، والاشػؼ عػف  السيتسػ

فػػ  أمرياػػت 8 وتػػـ إجػػراء الدراسػػ  مػػف خػػالؿ تحليػػؿ مضػػموف فقػػرتيف تػػـ  السيتسػػ  القصػػور أوجػػهمختلػػؼ 
؛ كحػػث ارتكطػػت 3117اختيترهمػػت كشػػاؿ عمػػدي مػػف حلقػػتت الكرنػػتم  موضػػع الدراسػػ  فػػ  شػػهر مػػتيو عػػتـ 

 كرنػتم أف  سػ الفتػرة فػ  الواليػتت المتحػدة األمريايػ  8 ومػف نتػتئ  هػذ  الدرا لؾالقضتيت الت  أ ثيرت ت اثركأ
 الحيػػؿيقػػـو علػػ  اسػػتخداـ  إذجديػػدًا ومتميػػزًا مػػف أشػػاتؿ السػػخري  السيتسػػي   شػػاالً  يعتكػػراػػولكرت"  ريػػرتق"

8 وجػتء رياػتف  أم الستئدوالثقتف   واالجتمتع السيتس   للمنتخ الفاته  االنتقتدنوع مف  ديـالتعكيري  فى تق
أو أنمػػتط المعتلجػػ  السػػتخرة التػػ  أسػػلوب أو نمػػط التعكيػػر اللغػػوي ذا الطػػتكع اإليحػػتئ  فػػ  مقدمػػ  أسػػتليب 

 8(51) السيتس  القصور أوجهإلقتء الضوء على مختلؼ  فى الدراس يستخدمهت الكرنتم  موضع 
علػػػى المشػػػترا   كػػػتلتليفزيوف مقدمػػػ : " تػػػأثير كػػػرام  السػػػخري  السيتسػػػي  ال عػػػف (Matsa)"مػػػتتزا"  دراسػػػ  -6

 عكػرإلاترونيًت  استكيتنتً  إجراءدراس  وصفي  اعتمدت عل  منه  المسح مف خالؿ  وه اليونتف"  ف السيتسي  
ويقومػػوف كنشػػر  ،كتلسيتسػػ   تمػػيفيونتنيػػًت مػػف المه 443فػػ  حجمهػػت النهػػتئ   كلغػػت متطػػوعيفاإلنترنػػت لعينػػ  

حلقػ   31امت قتمت الكتحث  كتحليؿ مضموف  ،  االجتمتعي الشكاتت مواقعمف تصميمهـ على  إعالمي  مواد
 (Al Tsantiri New)" التسػػتنتيري نيػػو" و (Radio Arvyla)مػػف حلقػػتت كرنػػتمج  : "راديػػو ارفػػيال" 
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حلقػتت لاػؿ كرنػتم  8  01، كواقػع  3101وحتى أكريؿ  3118السيتسييف الستخريف خالؿ الفترة مف سكتمكر 
 هتمشػػػتهدي إدراؾتػػػؤثر فػػػ   تفاليونػػػ فػػػ  السػػػتخرةالسيتسػػػي   يػػػ التليفزيون كػػػرام ومػػػف نتػػػتئ  هػػػذ  الدراسػػػ  أف ال

واتجتهػػػتتهـ نحػػػو المشػػػترا  فػػػ  الحيػػػتة  رؤيػػػتهـ تشػػػايؿفػػػ   وتػػػؤثركػػػؿ  ،للقضػػػتيت السيتسػػػي  الداخليػػػ  والخترجيػػػ 
 لمشػػتهديهت الرئيسػػي السيتسػػي   المعلومػػتت مصػػتدرالسيتسػػي  فػػ  اليونػػتف، امػػت أف هػػذ  الكػػرام  أصػػكحت كمثتكػػ  

 ومعترضػػ  لالهتمتمػػتت السيتسػػي  السػػتئدة ،مغػػتيرة للواقػػع الفعلػػ    سػػيرغػـػ نقلهػػت ألفاػػتر وتقػػديمهت لتوجهػػتت سيت

(52)8 
 

عػػػػف : " السػػػػخري  السيتسػػػػي  واألخكػػػػتر السيتسػػػػي  "، وهػػػػ  دراسػػػػ  حتلػػػػ   (Neacsu)" تاسػػػػو"ني دراسػػػػ  -7
تقدمػه جػوف سػتيوارت، واسػتهدفت الدراسػ  التعػرؼ علػى إذا مػت اػتف  والذي The Daily Show”لكرنتم  "

الخطػتب الاوميػدي لهػذا الكرنػتم  التليفزيػون  يمػد مشػتهديه كتلمعلومػتت عػف األحػداث واألخكػتر السيتسػػي ، 
حلقػ  مػف حلقػتت  060ويعلمهـ القراءة النتقدة لهت أـ ال8 وتـ إجراء هذ  الدراس  مف خالؿ تحليؿ مضموف 

هػػذ  الدراسػػ  أف  تئ 8 ومػػف نتػػ31/0/3101وحتػػ    30/0/3118خػػالؿ الفتػػرة مػػف  إليػػه  الم شػػتر الكرنػػتم
يقوـ عل  معتلج  األحداث السيتسي  مف منظور سػتخر قػد يكعػد  فػ  اثيػر مػف  يالاوميد (TDS)كرنتم  

لسيتسػ  لػدي علػ  تعزيػز المعرفػ  كػتلواقع ا درتػه؛ وهو مت يقلؿ مػف قكتري األحيتف عف تقديـ التفتصيؿ اإلخ
مشػػتهديه، كػػػؿ ويتسػػكب فػػػ  حػػػدوث كعػػض الغمػػػوض أو االلتكػػتس لػػػديهـ نتيجػػػ  افتػػرض معػػػرفتهـ المسػػػكق  

 8(53)له  لستخرنشر تفتصيله قكؿ التنتوؿ ا إل كتلحدث وعدـ الحتج  
 المقترنػ هػذ  الدراسػ   اسػتهدفت"8 و  السيتسػ  والػتهاـ" المحتاػتة السػتخرة  عف (Garvin)"جترفف"  دراس  -8

كػػيف نمطػػيف مػػف السػػخري  السيتسػػي  انتشػػرا فػػ  الكيئػػ  اإلعالميػػ  األمريايػػ  خػػالؿ فتػػرة حاػػـ الػػرئيس أوكتمػػت؛ 
السيتسػييف، وحػددت  ونحػ يفللتعرؼ عل  أاثرهمت تػأثيرا فػ  تشػايؿ ثقػ  واتجتهػتت جمهػور النػتخكيف األمػرياي

والػػػتهاـ الصػػػترخ مػػػنهـ8 وتػػػـ إجػػػراء الدراسػػػ  هػػػذيف النمطػػػيف فػػػ : المحتاػػػتة الاوميديػػػ  المحػػػدودة للسيتسػػػييف، 
 21الدراسػػ  كتسػػتخداـ المػػنه  التجريكػػ  مػػف خػػالؿ المقترنػػ  كػػيف مجمػػوعتيف تجػػريكيتيف كلػػغ قػػواـ اػػؿ منهمػػت 

نتػتئ   ومػفإليهمػت 8  م شػترأمريايًت؛ إذ تعرضت اؿ مجموع  مػف المجمػوعتيف إلػ  احػدي النمطػيف ال  مواطنتً 
عت  الكحػػػث مػػػف حيػػػث مػػػدي الثقػػػ  فػػػ  الػػػرئيس األمرياػػػ  أوكتمػػػت كػػػيف مجمػػػو  لػػػ الدراسػػػ  وجػػػود فػػػروؽ دا هػػػذ 
فى الاونجرس ، واالتجت  نحػوهـ ؛ وذلػؾ نتيجػ  تعػرض اػؿ منهمػت  والديموقراط  الجمهوري يفالحزك قيتداتو 

إلػػ  المعترضػػ   حػػدودةإلحػػدى نمطػػ  السػػخري  محػػؿ الدراسػػ  ، إذ أدي التعػػرض لػػنمط المحتاػػتة الاوميديػػ  الم
 8(54)ق  ، كينمت أدي التعرض لنمط التهاـ الصترخ إل  التأييد الشديد والثق  الواضح  وضعؼ الث واضح ال

كػػػإدراؾ مػػػف تتنػػػتولهـ هػػػذ   وعالقتػػػهالسيتسػػػي   لسػػػخري ل التعػػػرض: " عػػػف (Nisbett)" نيسػػػكت"  دراسػػػ  -01
وذلػؾ  ،السيتسػي  سػخري اإلدراؾ النػتت  عػف التعػرض لكػرام  ال كػيف المقترن هذ  الدراس   واستهدفت"  السخري 

حلقػتت اتملػ   2مضػموف  لتحليػؿالمسػح  مػنه 8 وتػـ اسػتخداـ  الجػتدةالنتت  عف التعػرض للكػرام  اإلخكتريػ  
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 The Colbert)و"تقريػػر اػػولكرت "  (The Daily Show)مػػف حلقػػتت كػػرام  : " العػػرض اليػػوم "  

Report)  " و"الوقػػػت الحقيقػػػ(Real Time)   كواقػػػع حلقػػػ  واحػػػدة لاػػػؿ كرنػػػتم  ، كتإلضػػػتف  إلػػػ  تحليػػػؿ
 Hardball with Chris)حلقػػتت إخكتريػػ  مػػف كػػرام  : "الحيػػتة القتسػػي  مػػع اػػريس مػػتثوا "  2مضػػموف 

Matthews) "و" الم  أخيػرة مػع لػورانس(Final Word with Lawrence)  تػودو "مػع تشػتؾ "(With 

Chuck Todd) رأي عينػػ  عمديػػ  كلغػػت فػػ   يتف، امػػت قػػتـ الكتحػػث كتسػػتك مكواقػػع حلقػػ  واحػػدة لاػػؿ كرنػػت
المتحدة األمريايػ 8 ومػف نتػتئ  هػذ  الدراسػ  وجػود  يتتطتلكًت مف جتمع  "أواالمت" كتلوال 233حجمهت النهتئ  

، ومشػػػتهدي الكػػرام  اإلخكتريػػػ  الجػػتدة فػػػ  تفػػتعلهـ مػػػع السػػتخرةفػػروؽ دالػػػ  كػػيف مشػػػتهدي الكػػرام  السيتسػػػي  
رامجػػػ  المقػػػدـ لهػػػـ، لصػػػتلح مشػػػتهدي الكػػػرام  السػػػتخرة، واػػػذلؾ فػػػ  إدرااهػػػـ لألشػػػختص التػػػ  المضػػػموف الك

(55)تتنتولهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الهيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  والماتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واألدوار 
. 

 

اهتمــتىباالدــتخداماتىوالتــ ثوراتىالدوادــوظىلمواقــعىالذــبكاتىىدرادــاتىالثاني:ىىالمحور
ىاالجتماروظىرليىاالنترنتى:ى

عػف : " المواقػع التفتعليػ  علػ  شػكا  اإلنترنػت وعالقتهػت كتشػايؿ االتجتهػتت  (Song)دراسػ  "سػون "  -0
  علػػػػػػػػػػػػػ السيتسػػػػػػػػػػػػػي  لمسػػػػػػػػػػػػػتخدميهت "8 واسػػػػػػػػػػػػػتهدفت هػػػػػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػػػػػػث دور المواقػػػػػػػػػػػػػع التفتعليػػػػػػػػػػػػػ  

تشػػػايؿ االتجتهػػػتت السيتسػػػي  لػػػدي مسػػػتخدميهت8 وقػػػتـ الكتحػػػث كتصػػػميـ ثالثػػػ  مواقػػػع  فػػػ اإلنترنػػػت  شػػػكا 
تفتعليػػ  تعمػػؿ كتقنيػػ  التشػػكيؾ االجتمػػتع  علػػ  اإلنترنػػت ، وتقػػدـ هػػذ  المواقػػع الثالثػػ  مضػػتميف سيتسػػي  

  ث  درجتت متفتوت؛ كحيث تتيح المواقع الثال تمتع االج لتفتعؿمتنوع  ، ويتيح اؿ منهت درج  معين  مف ا
طتلكػًت وطتلكػ  مػف  073عل  عين  قوامهت  التجريك مف هذا التفتعؿ 8 وتـ إجراء الدراس  كتستخداـ المنه  

طػالب الجتمعػػتت األمريايػػ  8 ومػػف نتػتئ  هػػذ  الدراسػػ  وجػػود دور واضػح للمواقػػع التفتعليػػ  علػػ  االنترنػػت 
 علػ  تػؤثر التػ  العوامػؿ مػف مجموعػ  الدراسػ  تحددف  تشايؿ االتجتهتت السيتسي  لدي مستخدميهت ، و 

  الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع، تفتعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوي:  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أهمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت وتمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدور، هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا فتعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 مػف المقدمػ  المعلومػتت مصػدر نحػو واالتجػت  مسػتخدميه، نظػر وجهػ  مػف مضػمونه واقعيػ  إل  كتإلضتف 
 8(56) خالله

 هػػػػذ واسػػػتهدفت  .عػػػف : "الفػػػػيس كػػػوؾ اػػػأداة إلدارة الحمػػػػالت السيتسػػػي "  (Warren)دراسػػػ  " وارف"  -3
كػػػػػػوؾ  فػػػػػػيسعلػػػػػػ  مػػػػػػدي إماتنيػػػػػػ  اسػػػػػػتخداـ مواقػػػػػػع الشػػػػػػكاتت االجتمتعيػػػػػػ  ، وختصػػػػػػ  ال تعػػػػػػرؼالدراسػػػػػػ  ال

(Facebook) السيتسػػػي  الموجهػػػ  لجمهػػػور النػػػتخكيف مػػػف الشػػػكتب ، وكصػػػف  ختصػػػ   تاػػػأداة إلدارة الحمػػػال
طتلكًت وطتلك  مػف طػالب  303ء الدراس  مف خالؿ استكيتف رأي عين  ماون  مف طالب الجتمعتت8 وتـ إجرا

جتمع  "ميسػوري الوسػط " كتلواليػتت المتحػدة األمريايػ  ممػف يسػتخدموف موقػع الفػيس كػوؾ8 ومػف نتػتئ  هػذ  
 ، األمريايػػ  المتحػػدة الواليػػتت فػػ  السيتسػػ  التسػػويؽ حمػػالت إلدارة فعتلػػ  أداة يعتكػػر كػػوؾ الفػػيس أف سػػ الدرا
 انتختكػػتت مرشػػح  كعػػض أنشػػأهت التػػ  المجموعػػتت لمضػػتميف تعرضػػوا ممػػف العينػػ  أفػػراد غتلكيػػ  أشػػتر حيػػث

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  –العدد األول  
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 الذهنيػ  صػورهـ تاػويف فػ  سػتهمت أنهػت إلػ  أشػتروا كػوؾ؛ الفػيس موقػع عل  3117 لعتـ األمرياي  الرئتس 
 لػػديهـ خلقػػت أنهػػت امػػت ، والجػػدارة والخكػػرة الثقػػ  مػػف عتليػػ  كدرجػػ  يتمتعػػوف اأشػػختص المرشػػحيف هػػؤالء عػػف

 8(57) هـنتختكا ف  القوي  الرغك 
 نحػػو اتجتهػػتتهـ تشػػايؿ ودور  كػػوؾ للفػػيس حلػػواف جتمعػػ  شػػكتبدراسػػ  فػػؤادة الكاػػري عػػف " اسػػتخداـ  -2

 الشػػكتب اسػػتخدامتت علػػى كػػتلتعرؼ8 واهتمػػت هػػذ  الدراسػػ   ميدانيػػ : دراسػػ   مصػػر فػػى الديمقراطيػػ  قضػػي 
كػػػيف هػػػذ   قػػػ كتإلضػػػتف  إلػػػ  كحػػػث العال كػػػوؾ، الفػػػيس وختصػػػ  االجتمتعيػػػ للشػػػكاتت  صػػػرالجػػػتمع  فػػػ  م

فػ  مصػر مػف نتحيػ  أخػػري8  الديمقراطيػ االسػتخدامتت مػف نتحيػ  ومسػتوي تكنػ  اتجػت  محػدد نحػو قضػي  
 مهػػتقوا  اسػػ  مػػف خػػالؿ اسػػتكيتف رأي عينػػ  عمديػػ  مػػف طػػالب جتمعػػ  حلػػواف كلغػػت فػػوتػػـ إجػػراء هػػذ  الدر 

لموقػػع  ف8 ومػػف نتػػتئ  هػػذ  الدراسػػ  ارتفػػتع اثتفػػ  اسػػتخداـ طػػالب جتمعػػ  حلػػواطتلكػػ طتلكػػًت و  011النهػػتئ  
 داللػػ  ذات ارتكتطيػػ عالقػػ   وجػػودالفػػيس كػػوؾ ، وتنػػوع هػػذا االسػػتخداـ كػػيف التصػػفح، والمشػػترا 8 امػػت تكػػيف 

، مصػر فػ  الديمقراطيػ  قضػي  نحػو محػدد اتجػت  تكن  ومديالفيس كوؾ،  موقعاستخداـ  اثتف  كيف إحصتئي 
 االعتمتد عل  هػذا الموقػع امصػدر للمعلومػتت السيتسػي ، ومسػتوي ذلػؾ التكنػ  الم شػتر إليػه يوأيضت كيف مد

(58)8 
"8 واسػتهدفت الدراسػ   سػي والمشػترا  السيت االجتمتعي " مواقع الشكاتت  عف( Klotz (" الوتز"  دراس  -3

عتمػ  والفػيس كػوؾ كصػف   كصػف  االجتمػتع موقع التواصػؿ  عكرالعالق  كيف التحتور السيتس   استاشتؼ
هػذ  الدراسػ   واعتمػدتأخػرى8  نتحيػ  مػفالواقع الفعل   ف   السيتسي المشترا  مستوي، و نتحي  مفختص  

مف مستخدم  الفػيس كػوؾ كلغػت فػ   مدي استكيتف رأي عين  ع وتـ إجراءهت مف خالؿ ،على منه  المسح
المشترا   اثتف كيف  ضعيف  ارتكتطي عالق   وجودمستخدمًت8 ومف نتتئ  هذ  الدراس   213حجمهت النهتئ  

  الفعلػ ، كتإلضػتف  إلػ واقػعال فػ ومستوي المشترا  السيتسي   ،على موقع الفيس كوؾ سيتسي  حواراتف  
 علػػػى الجمهػػػورتحػػػث  التػػػ لنشػػػر رسػػػتئلهـ  اوسػػػيل فػػػيس كػػػوؾ مػػػف جتنػػػب السيتسػػػييف وضػػػوح اسػػػتخداـ ال

8 ولػػـ تػػنجح الدراسػػ  فػػ  الوصػػوؿ مػػف خػػالؿ كحػػث والتطػػوعالمشػػترا  فػػى االنتختكػػتت، وتقػػديـ التكرعػػتت، 
مػف المسػتويتت المنخفضػ  للمشػترا  السيتسػي  علػى امتػداد  العقػدييف  وحظيفسػر مػت ل ػ حؿالفيس كوؾ إل  

 8(59) الواليتت المتحدة األمرياي  ف  األخرييف
العػػػتـ نحػػػو  الػػػرأيأحمػػػد حسػػػيف محمػػػديف عػػػف " دور شػػػكاتت التواصػػػؿ االجتمػػػتع  فػػػى توجيػػػه  دراسػػػ  -4

التعػػرؼ  الدراسػػ  هػػذ  اسػػتهدفتاألحػػداث السيتسػػي  فػػى مصػػر: دراسػػ  حتلػػ  علػػى االنتختكػػتت الرئتسػػي  "8 و 
عػف تأثيراتهػت  والاشؼ ،السيتسي  اثالعتـ نحو األحد الرأيعلى دور مواقع التواصؿ االجتمتع  فى توجيه 

 إجرائهػػتالحتلػػ 8 وتػػـ  دراسػػ و  ،المسػػح:   الدراسػػ  منهجػػ هػػذ هػػذا الصػػدد8 واسػػتخدمت  فػػ اإليجتكيػػ  والسػػلكي  
 اثػرأ كتعتكػترهـ المصػري مػف طػالب الجتمعػتت  تً مكحوثػ 311مف خالؿ اسػتكيتف رأي عينػ  عمديػ  قوامهػت 

االجتمتع 8 ومػف نتػتئ  هػذ  الدراسػ  أف سػكب "منتقشػ   التواصؿ لمواقع ستخدامتً صري االم الجمهور ئتتف
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أفػػراد العينػػ   غتلكيػػ  تصػػفحالقضػػتيت والمشػػاالت الختصػػ  كشػػاؿ واضػػح وصػػريح" جػػتء فػػ  مقدمػػ  أسػػكتب 
عكػر مواقػع  3103، ومف نتتئجهت أيضػت ارتفػتع نسػك  متتكعػ  االنتختكػتت الرئتسػي  لعػتـ االجتمتعي  لمواقعل

التواصؿ االجتمتع ، وارتفتع مستوي الثق  كهػذ  المواقػع ؛ وهػو مػت زاد مػف قػدرتهت علػ  توجيػه الػرأي العػتـ 
 8(61)فيمت يتعلؽ كتألحداث السيتسي  الت  شهدتهت مصر خالؿ فترة االنتختكتت الرئتسي  

السيتسػػي   والتوالتحػػ االجتمػتع التواصػػؿ  شػكاتتممػػدوح عكػد الواحػػد محمػد الحيطػػى عػػف : "  دراسػ   -5
 االجتمػتع  التواصػؿ مواقػع دور وتوصػيؼ تحليػؿو  رصػد الدراسػ  هذ  استهدفت"8 و  المصريفى المجتمع 

اسػتكيتف رأي  8 وتػـ إجػراء الدراسػ  مػف خػالؿالمصػري جتمػعشػهدهت الم الت السيتسي   التحوالت إحداثفى 
افر   مف شكتب جتمع تً مكحوث 211كلغت ف  حجمهت النهتئ   المصري الجتمع الشكتب  مفعين  عمدي  

لرؤيػػػ  أفػػػراد العينػػػ  لػػػدور شػػػكاتت التواصػػػؿ  التحليلػػػ  الوصػػػف الدراسػػػ  علػػػى األسػػػلوب  اعتمػػػدتالشػػػيخ8 و 
نتػتئ  هػذ  الدراسػ  إسػهتـ شػكاتت  ومػف8 المصريشهدهت المجتمع  الت فى التحوالت السيتسي   االجتمتع 
 حػػػوالتفػػػى الت رئيسػػػ  كػػػدور - تػػػويتركػػػوؾ  و  الفػػػيس  مػػػوقع ختصػػػ   وكصػػػف  - االجتمػػػتع التواصػػػؿ 
مػف  للعديػد الفرصػ هػذ  المواقػع  أتتحػ  حيػث ؛األخيػرة السػنواتفػى  المصػريشهدهت المجتمع  الت السيتسي  

أتتحػػػت  ؛ومجموعػػػ  النػػػت ختلػػػد سػػػعيد ،  افتيػػػ  وحراػػػ ،إكريػػػؿ 5 راػػػ الجديػػػدة مثػػػؿ ح االجتمتعيػػػ  لحراػػػتتا
 8(61)الفرص  لهذ  الحراتت للذيوع واالنتشتر وتشايؿ الرأي العتـ ف  مصر 

دراس  سمتح محمد حمدي عف : " اعتمتد الشكتب الجتمع  عل  موقػع التواصػؿ االجتمػتع  فيسػكوؾ  -6
مػػػف االنتختكػػػتت "8  ولػػػ كػػػتلتطكيؽ علػػػ  الجولػػػ  األ يػػػ المصػػػري ، دراسػػػ  ميدان ي أثنػػػتء االنتختكػػػتت الرئتسػػػ

واهتمت هذ  الدراس  كرصد وتحليؿ مدي اعتمتد الشكتب الجتمع  ف  مصػر علػ  موقػع الفػيس كػوؾ أثنػتء 
، وتنتمػ  هػذ  الدراسػ  إلػ  طتئفػ  الدراسػتت الوصػفي ، 3103الجول  األول  مف االنتختكػتت الرئتسػي  لعػتـ 

أاتػوكر، كلغػت فػ  حجمهػت النهػتئ   5رأي عينػ  عمديػ  مػف طػالب جتمعػ   وتـ إجرائهت مف خالؿ اسػتكيتف
طتلكػػًت وطتلكػػ 8 ومػػف نتػػتئ  هػػذ  الدراسػػ  ارتفػػتع اثتفػػ  االعتمػػتد علػػ  موقػػع الفػػيس كػػوؾ خػػالؿ فتػػرة  311

ذات  رتكتطيػػ لػػدي غتلكيػػ  أفػػراد العينػػ ، واػػذلؾ وجػػود عالقػػ  ا 3103االنتختكػػتت الرئتسػػي  المصػػري  لعػػتـ 
تئي  كػػيف اثتفػػ  االعتمػػتد علػػ  هػػذا الموقػػع أثنػػتء االنتختكػػتت الرئتسػػي ، ودوافػػع هػػذا االعتمػػتد، داللػػ  إحصػػ

فضاًل عف وجود عالق  كيف اثتف  االعتمتد وأهدافػه 8 امػت كينػت نتػتئ  الدراسػ  وجػود تػأثير لػذلؾ االعتمػتد 
 8(62)ف  عملي  اتختذ القرار االنتختك  

 وعالقتهػػت كػػتلتليفزيوف الحواريػػ  والكػػرام  االجتمتعيػػ  اإلعػػالـ وسػػتئؿ:  عػػف (Sakr)"  صػػقر"  دراسػػ  -7
 الحواريػػ  الكػػرام  كهػػت مػػرت التػػ  التطػػورات علػػ  كػػتلتعرؼ الدراسػػ  واهتمػػت مصػػر، فػػ  السيتسػػ  كػػتلتغير

 اإلعػالـ وسػتئؿ اسػتخداـ نطػتؽ اتسػتع ظػؿ فػ  ، الفضػتئي  كػتلقنوات خػتص وكوجػه ، المصػري كتلتليفزيوف
 االسػػتكدادي الحاػػـ مػػف كدايػػ ً  المصػػري المجتمػػع كهػت مػػر التػػ  السيتسػػي  التغيػػرات إطػػتر وفػػ  ، االجتمتعيػ 

8 3100 ينػتير أحػداث أعقػتب فػ  اآلف اإلعػالـ هػذا يشػهد  لمػت وصػوالً  المصػري اإلعػالـ منػه عتن  الذي
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 التػ  الفترة ف  االجتمتع  التواصؿ وشكاتت اإلنترنت شكا  استخداـ نطتؽ اتستع الدراس  هذ  نتتئ  ومف
 كػتلكرام  السيتسػ  النقػتش مسػتح  فػ  اكيػرة زيػتدة إلػ  أدي مت وهو ؛3100ينتير ثورة كعد مصر كهت مرت

 علػ  للكقػتء محتولػ  فػ  وذلػؾ ، الفضػتئي  التليفزيونيػ  كتلقنوات ختص وكوجه ،المصري كتلتليفزيوف الحواري 
 للنقػتش اتملػ  حريػ  وجػود سػتدهت فتػرة ظػؿ فػ  مصػر فػ  والسيتسػييف اإلعػالـ ورجػتؿ المػواطنيف مع تواصؿ
 كدرجػػ  مغلقػػ  تقليديػػ  إعػػالـ وسػػتئؿ مقتكػػؿ فػػ  االجتمػػتع  التواصػػؿ وشػػكاتت اإلنترنػػت شػػكا  علػػ  السيتسػػ 

 8(63) اكيرة
8 "الفلسػطين  للشػكتب حتلػ  دراسػ :  السيتس  والتغير كوؾ الفيس"  عف (Kenderes)" اندريس"  دراس  -8

 الشػػػػكتب لػػػػدي كػػػػوؾ الفػػػػيس لموقػػػػع السيتسػػػػي  االسػػػػتخدامتت أهػػػػـ علػػػػى التعػػػػرؼ الدراسػػػػ  هػػػػذ  واسػػػػتهدفت
 مػف الدراسػ  هػذ  إجػراء وتػـ8  فلسػطيف فػ  السيتسػ  التغيير إلحداث استخدامه إماتني  ومدى الفلسطين ،

 علػى عتمػت 36و 07 كػيف مػت أعمػترهـ تتراوح( إنتث 6و ، ذاور 6) فلسطين  شتب 03 نشتط تتكع خالؿ
 مػػف% 01 مضػػموف كتحليػػؿ الكتحثػػ  قتمػػت حيػػث اتمػػؿ،كتل 3100 عػػتـ خػػالؿ وذلػػؾ كػػوؾ، الفػػيس موقػػع

 امػت ،منشور 02601 إجمتل  مف منشور 0260 عددهت وكلغ ، كوؾ الفيس على الشكتب هؤالء منشورات
 تنتولػػػػت التػػػػ  المنشػػػػورات نسػػػػك  انخفػػػػتض الدراسػػػػ  هػػػػذ  نتػػػػتئ  ومػػػػف8 معهػػػػـ متعمقػػػػ  منتقشػػػػتت إجػػػػراء تػػػػـ

%( 75) الدراس  عين  الشكتب غتلكي  أرجع وقد الدراس ، عين  المنشورات إجمتل  إل  سيتسي  موضوعتت
 وقد مراقكوف ألنهـ كوؾ؛ الفيس عكر تواصلهـ أثنتء مقيدوف كأنهـ يشعروف أنهـ إل  المنخفض  النسك  هذ 

 فػػػى السيتسػػػ  التغييػػػر فػػػ  كػػػوؾ الفػػػيس اسػػػتخداـ مسػػػتقكؿ أف أيضػػػتً  الدراسػػػ  نتػػػتئ  وكينػػػت ،أحيتنػػػتً  يعػػػتقكوا
 8(64) االستخداـ هذا عل  مفروض ال القيود كسكب مت حد إلى غتمضتً  يكدو فلسطيف

عػػػػػػف: " تػػػػػػأثير وسػػػػػػتئؿ اإلعػػػػػػالـ االجتمتعيػػػػػػ  فػػػػػػ  الجوانػػػػػػب  (Muniandy)"ميونيتنػػػػػػدي"  دراسػػػػػػ   -01
االجتمتعيػػػػ  والسيتسػػػػي  فػػػػ  متليزيػػػػت: نظػػػػرة عتمػػػػ  "8 واهتمػػػػت هػػػػذ  الدراسػػػػ  ككحػػػػث دور وسػػػػتئؿ اإلعػػػػالـ 

كمنتقشػػ   هتمػػت، امػػت اضاجتمتعيػػًت مػػع كعضػػهـ الػػكع ؿاالجتمتعيػػ  فػػ  مسػػتعدة المػػتليزييف علػػ  التواصػػ
علػػ  مسػػح   وسػػتئؿ اإلعػػالـ االجتمتعيػػ  كمتليزيػػت8 واعتمػػدت هػػذ  الدراسػػالتغيػػرات السيتسػػي  التػػ  أحػػدثتهت 

مػػف القػػرف الحػػتدي والعشػػريف8 ومػػف  األوؿالتػػراث الكحثػػ  المػػتليزي فػػ  مجػػتؿ اإلعػػالـ الجديػػد خػػالؿ العقػػد 
نتػػتئ  هػػذ  الدراسػػ  أف وسػػتئؿ اإلعػػالـ االجتمتعيػػ  أحػػدثت تغيػػرات اجتمتعيػػ  اكيػػرة فػػ  المجتمػػع المػػتليزي 

ديػػػد فػػػ  التنشػػػئ  االجتمتعيػػػ  والسيتسػػػي  للمػػػتليزييف، امػػػت سػػػتهمت هػػػذ  الوسػػػتئؿ فػػػ  إحػػػداث حػػػراؾ وكتلتح
عػف أرائػه ووجهػتت  رللجمهػور المػتليزي للتعكيػ سيتس  واضح داخؿ متليزيت؛ إذ أتتحت مجػتاًل أاثػر اتسػتعتً 

8 واعتكػػرت كػػ قتنظػػر  السيتسػػي ، ومنتقشػػ  هػػذ  اآلراء ووجهػػتت النظػػر فػػ  إطػػتر مػػف الحريػػ  ومحدوديػػ  الر 
ذو حػػديف إذ أشػػترت فػػ  نتتئجهػػت إلػػ  أف اإلفػػراط فػػ  اسػػتخداـ  الحتً الدراسػػ  وسػػتئؿ اإلعػػالـ االجتمتعيػػ  سػػ

 8(65)هذ  الوستئؿ قد يؤدي إل  العديد مف اآلثتر السلكي  اتلعزل  السيتسي  واالغتراب االجتمتع  
ى
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ى:ىىىوانبهالثالثى:ىدراداتىاهتمتىبطملوظىإدراكىالواقعىالدواديىبمختلفىأبطادهىوجىالمحور
 التليفزيػوف أخكػتر على تطكيقي  دراس :  السيتس  للواقع الشكتب إدراؾ: " عف سيد محمود لميتء دراس  -0
 التليفزيػوف يعاسػه امػت السيتسػ  للواقػع المصري الشكتب إدراؾ مدى على كتلتعرؼ الدراس  هذ  واهتمت ،"

 ودراسػػ  النشػػرات، هػػذ  مشػػتهدة دوافػػع علػػ  التعػػرؼ اسػػتهدفت امػػت ،اإلخكتريػػ  نشػػراته خػػالؿ مػػف المصػػري
 311 قوامهػػت عينػػ  علػػى الدراسػػ  هػػذ  إجػػراء وتػػـ 8 الم شػػتهد المضػػموف واقعيػػ  كػػإدراؾ الػػدوافع هػػذ  عالقػػ 
 التليفزيػػوف مشػػتهدة اثتفػػ  لقيػػتس أسػػئل  تضػػمنت اسػػتكيتف صػػحيف  كتسػػتخداـ المصػػري الشػػكتب مػػف مكحوثػػتً 

دراؾ ، المشػػتهدة أثنػػتء واالسػػتغراؽ ، المشػػتهدة ودوافػػع ، اإلخكتريػػ  والنشػػرات دراؾ المضػػموف، واقعيػػ  وا   وا 
دراؾ األخكػػتر نشػػرات مشػػتهدة حجػػـ كػػيف ارتكػػتط عالقػػ  وجػػود الدراسػػ  هػػذ  نتػػتئ  ومػػف8  السيتسػػ  الواقػػع  وا 
 للمشػتهدة الوظيفيػ  الػدوافع كػيف ارتكػتط عالقػ  وجػود تكػيف امػت ، النشػرات هػذ  تعاسػه امػت السيتسػ  الواقع
 8(66) السحري  النتفذة كعد وهو المضموف واقعي  إدراؾ أكعتد وأحد
 فػ  السيتسػ  الواقػع كػإدراؾ وعالقتػه التحريػري للارتػوف التعػرض: عف (Feldman)" فيلدمتف"  دراس  -3

 السيتسي  لألحداث اليتكتف ف  الوطني  الصحؼ معتلج  ايفي  عل  كتلتعرؼ الدراس  هذ  واهتمت ، اليتكتف
 مػف عمديػ  عينػ  مضػموف تحليػؿ خػالؿ مػف الدراسػ  هػذ  إجػراء وتػـ ، اليتكػتنييف الػوزراء كرؤستء المرتكط 
 أشػػػهر الثالثػػ  خػػػالؿ اليتكتنيػػ  الوطنيػػػ  (Hokkaido)" هواتيػػدو" صػػػحيف  نشػػرتهت التػػػ  الارتونيػػ  الرسػػوـ
 322 النهتئ  حجمهت ف  التحليلي  الدراس  عين  وكلغت ، يتكتنييف وزراء رؤستء ست  أخر حاـ مف األول 
 كتلفعػؿ يضػف  اليتكتنيػ  كتلصػحؼ التحريػري الارتوف أف الدراس  هذ  نتتئ  ومف8 اترتونيتً  اترياتتيريتً  رسمتً 
 كتلقػتدة يصػورهـ إذ ، اليتكػتنييف الػوزراء رؤسػتء كهػت يقػوـ التػ  السيتسي  األدوار عل  األهمي  مف اكيراً  قدراً 

 رئػػػيس منصػػػب ضػػػعؼ مػػػف كػػػتلرغـ هػػػذا ، األوحػػػد السيتسػػػي  المعلومػػػتت وكمصػػػدر ، الػػػوطنييف السيتسػػػييف
 دور الدراسػػ  تكػػيف وكػػذلؾ ، اليتكػػتف فػػ  القػػتئـ السيتسػػ  للنظػػتـ وفقػػتً  سػػلطتته ومحدوديػػ  ، اليتكػػتن  الػػوزراء
(67) اليتكتف ف  الفعل  السيتس  الواقع إدراؾ تشويه ف  اليتكتني  الصحؼ ف  التحريري الارتوف

 . 

 الصػػحفي  الممترسػػتت كػػيف روسػػيت فػػ  السيتسػػ  الواقػػع تشػػايؿ: "  عػػف (Voltmer)" فػػولتمير" دراسػػ  -2
 السيتسػػػي  لألحػػداث الصػػػحفي  المعتلجػػتت تطػػػور وتتكػػع كرصػػد الدراسػػػ  هػػذ  واهتمػػػت" 8  والجديػػدة القديمػػ 
 وانتشػتراً  شػعكي  وأاثرهػت ، روسػيت ف  الصحؼ أشهر إحدى وه  (Izvestiya) الروسي " أيزفيستيت" كجريدة

 وتػػـ8  روسػػيت فػػ  القػػتئـ السيتسػػ  للواقػػع قراءهػػت إدراؾ تشػػايؿ فػػ  المعتلجػػتت هػػذ  دور كحػػث عػػف فضػػالً  ،
 موضػع الصػحيف  نشػرتهت الت  السيتسي  الصحفي  التغطيتت اتف  مضموف تحليؿ خالؿ مف الدراس  إجراء
 تػـ امػت8  سيتسػي  صحفي  متدة 236 عددهت وكلغ ، 0885 عتـ إل  0877 عتـ مف الفترة خالؿ الدراس 
 تطػػور وجػػود الدراسػػ  هػػذ  نتػػتئ  أهػػـ ومػػف8  الصػػحيف  قػػراء مػػف عمديػػ  عينػػتت مػػع مراػػزة مقػػتكالت إجػػراء
 حداثػػػػ  وأاثػػػػر ، واقعيػػػ  أاثػػػػر أصػػػػكحت إذ ؛ الدراسػػػ  موضػػػػع كتلجريػػػػدة الصػػػحفي  المعتلجػػػػتت فػػػػ  واضػػػح

 دور وجػػود الدراسػػ  نتػػتئ  كينػػت امػػت ، وشػػموالً  اتسػػتعتً  أاثػػر وأصػػكحت كػػؿ ، السيتسػػي  لألحػػداث ومعتصػػرة
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 هػذا وتطػور ، روسػيت فػ  السيتسػ  الواقػع عػف قرائهػت مػدراتت وتشايؿ كنتء ف " أيزفيستيت" لصحيف  واضح
 الدراسػػتت كنتػػتئ  الدراسػػ  هػػذ  نتػػتئ  مقترنػػ  خػػالؿ مػػف تكػػيف مػػت وهػػو ، ألخػػرى فتػػرة مػػف اكيػػر كشػػاؿ الػػدور

(68)  لهت الستكق  األخرى
 . 

 أفػراد إدراؾ فػ  والختصػ  الحاوميػ  المصػري  التليفزيونيػ  القنػوات دور: "  عػف طه سمير أميرة دراس  -3
 الدراسػػػ  هػػػذ  واهتمػػػت" 8  السيتسػػػي  مشػػػتراتهـ علػػػ  ذلػػػؾ وتػػػأثير الػػػرأي حريػػػ  لمنػػػتخ المصػػػري المجتمػػػع
 القنػػػػػوات خػػػػالؿ مػػػػػف ت عػػػػرض التػػػػػ  االجتمتعيػػػػ  القضػػػػػتيت وكػػػػرام  السيتسػػػػػي  الكػػػػرام  دور علػػػػػ  كػػػػتلتعرؼ
 لمنػتخ إدرااهـ تشايؿ خالؿ مف لألفراد السيتسي  المشترا  عل  التأثير ف  والختص  الحاومي  التليفزيوني 

 خػالؿ مػف الدراسػ  هذ  إجراء وتـ8  كهت القتئـ السيتس  الواقع أكعتد اإحدى مصر ف  والتعكير الرأي حري 
 دريػػـ وقنػػتة ، األولػػ  القنػػتة علػػ  السيتسػػي  والكػػرام  االجتمتعيػػ  القضػػتيت كػػرام  مػػف عينػػ  مضػػموف تحليػػؿ
 قوامهػػت كلػػغ عمديػػ  عينػػ  رأي استقصػػتء عػػف فضػػالً  ، 3113 عػػتـ مػػتيو 08 إلػػ  اكريػػؿ 3 مػػف الفتػػرة خػػالؿ
 السيتسػي  للكػرام  اكيػر دور وجػود الدراسػ  هذ  نتتئ  ومف8  عتمت 34 عف أعمترهـ تزداد ممف مكحوثتً  311
 الػرأي حريػ  لمنػتخ مشػتهديهت إدراؾ تشػايؿ فػ  المصػري كػتلتليفزيوف ت عرض الت  االجتمتعي  القضتيت وكرام 
 أجػؿ مػف السيتسػي  مشتراتهـ ف  يؤثر مت وهو ؛ كهت القتئـ السيتس  الواقع أكعتد اإحدى مصر ف  والتعكير

 8 (69) الواقع هذا كنتء

 الفضتئي  القنوات ف  الحواري  الكرام  تعاسهت امت الفستد قضتيت: "  عف الدسوق  إكراهيـ زاريت دراس  -4
 المػراهقيف مشػتهدة مػدي علػ  كػتلتعرؼ الدراسػ  هػذ  واهتمػت" 8  القضػتيت كهػذ  المػراهقيف كمعرفػ  وعالقتهت
 ، كمصػر السيتسػ  الواقع تنتوؿ إطتر ف  الكرام  هذ  عرضتهت الت  الفستد قضتيت وأهـ ، الحواري  للكرام 
 واسػػتخدمت8  كهػػت المطروحػػ  الفسػػتد لقضػػتيت المػػراهقيف إدراؾ تشػػايؿ علػػ  قػػدرتهت عػػف الاشػػؼ عػػف فضػػالً 
 مف مفردة 311 قوامهت عمدي  عين  رأي استكيتف خالؿ مف والتحليل  الوصف  كشقيه المسح منه  الدراس 

 الحواريػ  الكػرام  مػف عينػ  مضػموف تحليػؿ تػـ امػت ، سػن  30 إلػ  07 مف العمري  المرحل  ف  المراهقيف
 مػف الفتػرة فػ  المحػور قنػتة علػ  دقيقػ  81 وكرنػتم  ، 3 دريػـ قنػتة علػ  مسػتء العتشػرة كرنػتم  فػ  متمثل 

 كػػيف الحواريػػ  الكػػرام  مشػػتهدة نسػػك  ارتفػػتع الدراسػػ  هػػذ  نتػػتئ  ومػػف8  21/5/3117 حتػػ  0/3/3117
 مصػػتدر أهػـ مػف الحواريػػ  الكػرام  أف إلػ  الدراسػ  أشػػترت امػت ، تتنتولهػت التػػ  القضػتيت وتنػوع ، المػراهقيف
 8 (71) المصري المجتمع ف  الفستد لقضتيت المراهقيف إدراؾ تشايؿ

 الحواريػػ  الكػػرام  فػػ  والديمقراطيػػ  المواطنػػ  قضػػتيت معتلجػػ : "  عػػف خليػػؿ  علػػ  محمػػد حسػػف دراسػػ  -5
 قضػتيت معتلجػ  أسػتليب عف كتلاشؼ الدراس  واهتمت ،"  لهت المراهقيف كإدراؾ وعالقتهت الفضتئي  كتلقنوات
 العالقػ  كحث عف فضالً  ، الفضتئي  المصري التليفزيوف كقنوات الحواري  الكرام  ف  والديمقراطي  المواطن 

درااهػـ المعتلجػتت لهػذ  المػراهقيف تعػرض كيف  الواقػع وجوانػب أكعػتد اأحػد والديمقراطيػ  المواطنػ  لقضػتيت وا 
 رأي اسػتكيتف خػالؿ مػف والتحليلػ  الوصػف  كشػقيه المسػح مػنه  الدراسػ  واسػتخدمت8  مصػر ف  السيتس 
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 مػػف الفتػػرة خػػالؿ وذلػػؾ ، سػػن  07 إلػػ  06 مػػف العمريػػ  المرحلػػ  فػػ  مكحوثػػتً  311 قوامهػػت عمديػػ  عينػػ 
 الػػػػدورة خػػػػالؿ الحواريػػػػ  الكػػػػرام  مػػػػف عينػػػػ  مضػػػػموف تحليػػػػؿ تػػػػـ امػػػػت ، 05/4/3101 إلػػػػ  3/4/3101

 المػراهقيف أف الدراسػ  هػذ  نتػتئ  ومػف 8 20/2/3101 حتػى 0/0/3101 مػف الفترة ف  الممتدة الكرامجي 
 ألكعػػػتد إدرااػػػتً  أاثػػػر الفضػػػتئي  المصػػػري التليفزيػػػوف كقنػػػوات الحواريػػػ  للكػػػرام  المشػػػتهدة ومتوسػػػط  اثيفػػػ 

 8 (71) لكرام ا لهذ  المشتهدة منخفض  المراهقيف مف والديمقراطي  المواطن 
ى:ىىيالدراداتىالدابػظىوتبونىماىولىوبمراجطظ
 اإلعػالـ وسػػػتئؿ عكػر السيتسي  السخري  أستليب تنوع إل  الستكق  الدراستت كعض نتتئ  أشترت -1

 األعمػدة فػ  والمضػتهتة ، والعكػث ، والمحتاػتة ، والمفترقػ  ، التوريػ  أستليب:  ومنهت ، التقليدي 
 مػف نػوع تقػديـ فػى التعكيريػ  الحيػؿ اسػتخداـ وأسػتليب(  3117 ، الػديف حستـ محمد) الصحفي 
 الحواريػػ  الكػػرام  فػػػ  اإليحػػتئ  الطػػتكع ذا اللغػػوي والتعكيػػر ، السيتسػػ  للمنػػتخ الفاػػته  االنتقػػتد

(Jarret, G., 2009) 
 ، والمجػالت الصػحؼ تنشػر  الػذي السيتسػ  الاترياػتتير ككحػث السػتكق  الدراسػتت كعض اهتمت -2

 عمػرو) السيتسػ  التغييػر إحداث  ف  الاترياتتير هذا دور محدودي  الدراستت هذ  نتتئ  وكينت
 انتقػػػتدالشػػػتئعتت ، و  وتػػػروي  ، والمنتصػػػرة التأييػػػد كػػػيف مػػػت أهدافػػػه وتنػػػوع( 0872 ، السػػػميع عكػػػد

  رويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة) التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريخ تفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرو  ،واإلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح  التوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهو  ، الراهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتع
 ثػػروت) السيتسػػييف للمسػػئوليف يقػػدمهت التػػ  الصػػور سػػلكي  عػػف فضػػالً ( 3115 ، جمعػػ  سػػليمتف
 (3113 ، فتح 

 السػػخري  لػػػػػكرام  التعػػرض عػف النتتجػػ  السيتسػػي  التػػأثيرات ككحػث عديػػدة سػػتكق  دراسػػتت اهتمػت -3
 هػػػذ  أهػػػـ أف الدراسػػػػتت هػػػذ  نتػػػتئ  وكينػػػت ، التقليديػػػ  اإلعػػػالـ وسػػػتئؿ عكػػػر المقدمػػػ  السيتسػػػي 
 وتشػايؿ  (Mccraw, S.  K. et al : 2006) السيتسػ  الػوع  تنميػ :  فػ  يتمثػؿ التػأثيرات
دراؾ (Matsa, K. E., 2010) السيتسي  المشترا  نحو االتجت   السيتسػييف المسػئوليف صورة وا 

 ( Nisbett, G. S., 2011) والماتن  الهيك  حيث مف
 عػػػف النتتجػػػ  السيتسػػػي  التػػػأثيرات طكيعػػػ  اخػػػتالؼ إلػػػ  السػػػتكق  الدراسػػػتت إحػػػدى نتػػػتئ  أشػػػترت -4

 .Gravin, W) السػخري  هػذ  نمػط كػتختالؼ اإلعػالـ وسػتئؿ عكػر السيتسي  للسخري  التعرض

B., 2011) المضػػموف فػػ  التفتصػػيؿ عػػف االكتعػػتد أف إلػػ  أخػػري دراسػػ  نتػػتئ  أشػػترت كيمنػػت 
 ,Neacsu, E) السيتسػ  كػػػتلواقع المعرفػ  تعزيػز علػ  قدرتػه مػف يضػعؼ قػد السػتخر السيتسػ 

D., 2011) 
 الشػػػػكاتت لمواقػػػػع السيتسػػػػي  االسػػػػتخدامتت تنػػػػوع إلػػػػ  السػػػػتكق  الدراسػػػػتت كعػػػػض نتػػػػتئ  أشػػػػترت -5

 هػػذ  أهػػـ أف الدراسػػتت هػػذ  نتػػتئ  وكينػػت ، خػػتص كوجػػه كػػوؾ وللفػػيس عػػتـ كوجػػه االجتمتعيػػ 
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 والحصػوؿ( Warren. S., 2009) السيتسػ  التسػويؽ حمػالت إدارة:  فػ  يتمثػؿ االسػتخدامتت
 تحػػػث التػػػ  الرسػػػػتئؿ ونشػػػر( 3103 ، الكاػػػري المػػػنعـ عكػػػد فػػػؤادة) السيتسػػػي  المعلومػػػتت علػػػ 

 (Klotz, N. R., 2012) والتطوع ، التكرعتت وتقديـ االنتختكتت، فى المشترا  على الجمهور
 ووجهػػػتت اآلراء عػػف والتعكيػػر( 3100 ، محمػػػديف حسػػيف أحمػػد) الرئتسػػػي  االنتختكػػتت ومتتكعػػ 
   (Muniandy, L., 2013) السيتسي  النظر

 عػتـ كوجػه االجتمتعيػ  الشػكاتت لمواقػع السيتسػي  التػأثيرات ككحػث عديػدة ستكق  دراستت اهتمت -6
: أهمهػت ومػف التػػأثيرات، تلػؾ تنػوع إلػ  الدراسػتت هػذ  نتػتئ  وأشػترت خػتص، كوجه كوؾ وللفيس
 األشػػختص عػػف الذهنيػػ  الصػػور وتاػػويف (Song, I., 2008) السيتسػػي  االتجتهػػتت تشػػايؿ

(Warren. S., 2009)  الكاػري المنعـ عكد فؤادة) والقضتيت المشاالت نحو محدد اتجت  وتكن 
حػػداث( 3103 ، حمػػدي محمػػد سػػمتح) االنتخػػتك  القػػرار واتخػػتذ( 3103 ،  السيتسػػ  الحػػراؾ وا 

 (Muniandy, L., 2013) عتـ كوجه
 إدراؾ تشػايؿ فػػ  والتليفزيػوف الصػحتف  دور ككحػث اهتمػت الت  الستكق  الدراستت نتتئ  أشترت -7

 محمػود لميػتء) اإلدراؾ ذلػػػؾ تشػايؿ فػ  الوسػتئؿ هػذ  دور وضوح إل  السيتس  للواقع الجمهور
 ,.Feldman, O) األحيػتف كعػض فػ  تشػويهه أو (Voltmer, K., 2000)( 0888 ، سػيد

1995) 
 يعرضػػػهت التػػػ  كػػػتلكرام  المقػػػدـ السيتسػػػ  الواقػػػع أكعػػػتد ككحػػػث السػػػتكق  الدراسػػػتت كعػػػض اهتمػػػت -8

 أكعػتد الكرام  هذ  خاللهت مف ت ق ِدـ الت  القضتيت أهـ أف الدراستت هذ  نتتئ  وكينت ، التليفزيوف
 والديمقراطيػ  المواطنػ  وقضتيػػت( 3118 ، الدسػوق  إكراهيـ زاريت) الفستد قضتيت ه  الواقع ذلؾ
 طػه سػمير أميػرة) مصػر فػ  والتعكيػر الػػػرأي حري  وقضتيت( 3101 خليؿ،  عل  محمد حسف) 
 (3114 ، عف

 :ىىىالبحثىمذكلظ

طػػػتر  الكحػػػث موضػػػوع مػػػف يتكػػػيف  علػػػ  االجتمتعيػػػ  الشػػػكاتت أف السػػػتكق  الدراسػػػتت نتػػػتئ  ومػػػف النظػػػري وا 
 المجتمعػػػتت وهػػػذ  ، الواقعيػػػ  الحقيقيػػػ  المجتمعػػػتت تحػػػتا  افتراضػػػي  مجتمعػػػتت تمثػػػؿ أصػػػكحت االنترنػػػت
 علػ  يقػوـ تفػتعل  منظػور مػف ولاػف وجوانكػه أكعػتد  كاػؿ كهػـ المحػيط العػتلـ لمسػتخدميهت تقػدـ االفتراضي 

 8 المختلف  ومدراتتهـ رؤاهـ يشاؿ الذي االجتمتع  والنقتش للحوار والجوانب األكعتد هذ  طرح

 ذات جديػػدة إعالميػػ  كيئػػ  يمثػػؿ أصػػكح االنترنػػت علػػ  االجتمتعيػػ  الشػػكاتت مواقػػع أهػػـ اأحػػد كػػوؾ والفػػيس
 االتصػتلي  المضػتميف مف جديدة وقوالب أشاتؿ فرزي   مت وهو للجمهور؛ الدائـ النشتط عل  يقـو ختص طتكع

 ظهػر مػت والقوالػب األشػاتؿ هػذ  ومػف حػداثتهت، ظػؿ فػ  تأثيرهػت ويتعػتظـ جتذكيتهػت، تػزداد قػد والتػ  التفتعلي ،
 ظػتهرة شػالت سػتخرة سيتسػي  مػواد مػف" كػوؾ فػيس"  االجتمتع  التواصؿ موقع صفحتت عل  مؤخراً  وانتشر
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 لمسػػتخدم  تقػدـ أنهػت أي مصػر، فػػ  الراهنػ  السيتسػي  األوضػتع مختلػؼ تتنػػتوؿ المػواد فهػذ  هتمػ ؛ إعالميػ 
 عليهػػت ي ضػػف  ومتحػػرر سػػتخر اوميػػدي قتلػػب فػػ  ولاػػف القػػتئـ السيتسػػ  الواقػػع عػػف اتملػػ  صػػورة كػػوؾ الفػػيس
 القػتئـ السيتسػ  للواقػع كػوؾ الفػيس مسػتخدم  إدراؾ فػ  التػأثير علػ  القدرة ي اسكهت قد مت وهو شديدة؛ جتذكي 
 8فيه يعيشوف الذي الحقيق  المجتمع ف  كتلفعؿ
 انتشػػرت التػػ  السيتسػػي  السػػخري  مالمػػح علػػ  التعػػرؼ فػػ  الكحػػث هػػذا مشػػال  تتكلػػور سػػكؽ مػػت علػػ  وكنػػتء

  المتضػػػػػػػمن  السيتسػػػػػػػ  الواقػػػػػػػع أكعػػػػػػػتد ورصػػػػػػػد كػػػػػػػوؾ، الفػػػػػػػيس موقػػػػػػػع علػػػػػػػ  اجتمتعيػػػػػػػ  اظػػػػػػػتهرة مػػػػػػػؤخراً 
  علػػ  السيتسػػي  السػػخري  هػػذ  تػػأثير دراسػػ  عػػف فضػػالً  كهػػت، المقدمػػ  األفاػػتر طكيعػػ  علػػ  والتعػػرؼ فيهػػت،
 هػذا واتجت  درج  تحدد الت  العوامؿ عف والاشؼ مصر، ف  السيتس  للواقع كوؾ الفيس مستخدم  إدراؾ
 خالؿ مف المنشود السيتس  لإلصالح فعتل  أداة السخري  تلؾ مف يجعؿ كمت وأكعتد ؛ حدود  وترسـ التأثير
 8 حقيقيتً  ديمقراطيتً  مجتمعت إنشتء نحو ويوجه الختطئ  السيتسي  الممترستت يصحح الذي الكنتء النقد

ى:ىىالبحثىوفروضىتداؤالت
 ضػوء فػ  تحديػدهت تػـ التػ  الفػروض مػف مجموعػ  واختكػتر تسػتؤالت عػدة علػ  اإلجتك  إل  الكحث يسعى
طتر  مشالته  8الستكق  الدراستت ونتتئ  النظري وا 

ىالبحثى:ىىتداؤالت
 ؟ كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  المواد عرض أستليب مت -1

 ؟ كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  المواد عرض ف  المستخدم  اللغوي  المستويتت مت -2

 ؟ كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  المواد عرض ف  المستخدم  المتعددة الوستئط مت -3

 ؟ كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  المواد عرض ف  المستخدم  السخري  قوالب مت -4

  ؟ كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السػيتسي  كتلمواد المقدمػ  األفاتر طكيع  مت -5

 موقػع علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  المػواد تعاسػهت التػ  السيتس  الواقع( أكعتد) عنتصر مت -6
 ؟ كوؾ الفيس

 هػذ  مضػموف يعاسػهت امػت كػوؾ الفػيس موقػع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد أهداؼ مت -7
 ؟ المواد

  موقػػػػػع علػػػػػ  المنشػػػػػورة السػػػػػتخرة السيتسػػػػػي  المػػػػػواد إليهػػػػػت تسػػػػػتند التػػػػػ  االقنتعيػػػػػ  المػػػػػداخؿ مػػػػػت -8
 ؟ كوؾ الفيس

 السيتسػػ  النظػػتـ نحػػو كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد اتجتهػػتت مػػت -9
   ؟ مصر ف  القتئـ

 علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  المػواد حػوؿ النظػر ووجهػتت اآلراء فػ  اتفتؽ تكلور مدي مت -11
  ؟ كوؾ الفيس موقع

ى
ى
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ىالبحثىى:ىىىفروض
 كػػوؾ الفػػيس موقػػع مسػػتخدم  تعػػرض اثتفػػ  كػػيف إحصػػتئي  داللػػ  ذات ارتكتطيػػه عالقػػ  توجػػد:  األول الفةةر 
درااهـ كه، المنشورة الستخرة السيتسي  للمواد  8  مصر ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  للواقع وا 

 السػػػتخرة السيتسػػػي  للمػػػواد كػػػوؾ الفػػػيس موقػػػع مسػػػتخدم  تعػػػرض اثتفػػػ  كػػػيف العالقػػػ  تتػػػأثر:  اللةةةاني الفةةةر 
درااهـ كه، المنشورة  :  اآلتي  كتلمتغيرات مصر ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  للواقع وا 
 8كوؾ الفيس لموقع االتصتلي  الخصتئص إدراؾ 

 8كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  للمواد التعرض دوافع 

 8كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  كتلمواد المقدـ المضموف ف  الثق  مدي 

  8كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد نحو االتجت 

 موقػع علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  كػتلمواد المقػدـ االفتراض  السيتس  الواقع إدراؾ مستوي 
 8كوؾ الفيس

 علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  كتلمواد المقدـ االفتراض  السيتس  الواقع رمزي  إدراؾ مستوي 
 8كوؾ الفيس موقع

 8كوؾ الفيس موقع لمستخدم  السيتس  الوع  مستوي 
 8كوؾ الفيس موقع لمستخدم  الديمغرافي  الخصتئص 

 : للبحث املنهجي اإلطار
  وضعو   مشالته تحديد كعد إجرائه ف  اتكتعهت تـ الت  المنهجي  الخطوات للكحث المنهج  اإلطتر يتضمف
 جمػع وأدوات العينػ ، اختيتر وأسلوب الكحث، منه  تحديد على الخطوات هذ  وتشتمؿ8 وفروضه تستؤالته
 8الكيتنتت تحليؿ ف  المستخدم  واألستليب القيتس، وأستليب الكيتنتت،

ى:ىمنؼجىالبحثى:ىىأواًل
 الكحػث موضػع الظػتهرة وتتمثػؿ معينػ ، ظػتهرة دراسػ  تسػتهدؼ التػ  الوصػفي  الكحػوث مف الكحث هذا يعد

  الفػػػػػػػػػػػػيس موقػػػػػػػػػػػػع وكتلتحديػػػػػػػػػػػػد - االجتمتعيػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػكاتت مواقػػػػػػػػػػػػع عكػػػػػػػػػػػػر السيتسػػػػػػػػػػػػي  السػػػػػػػػػػػػخري  فػػػػػػػػػػػػ 
 فػ  المسػح اسػتخداـ تػـ الظػتهرة هػذ  ولدراسػ 8 مصر ف  السيتس  الواقع كإدراؾ عالقتهت حيث مف - كوؾ

 المػػػواد مػػػف عينػػػ  مضػػػموف كتحليػػػؿ وذلػػػؾ (Analytical) والتحليلػػػ  (Descriptive) الوصػػػف  مسػػػتوييه
جػراء ، كػوؾ الفػيس موقػع علػ  الستخرة السيتسي   ذلػؾ علػ  المػواد هػذ  مشػتهدي مػف عينػ  رأي اسػتكيتف وا 
 8 الموقع
 مجتمػػع كتحديػػد كػػدًءا السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد عينػػ  مضػػموف تحليػػؿ فػػ  العلميػػ  الخطػػوات إتكػػتع تػػـ وقػػد

 ثػػـ ،والثكػػتت الصػدؽ اختكػػتر ثػـ ،التحليػػؿ وحػػدات وتحديػد ،التحليػػؿ فئػتت تحديػػد ثػػـ ،التحليػؿ وعينػػ  الكحػث
 مشػػتهدي مػػف عينػػ  رأي اسػػتكيتف فػػ  العلميػػ  الخطػػوات إتكػػتع تػػـ امػػت8 النتػػتئ  وتفسػػير اإلحصػػتئ  التحليػػؿ
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 ثػػـ ،الدراسػػ  وعينػػ  الكحػػث مجتمػػع كتحديػػد كػػدًءا كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد
 النمػوذج تعػديؿ ثػـ ،واختكػتر  وتجركتػه االسػتكيتف لصػحيف  نمػوذج وضػع ثػـ ،جمعهػت المطلوب الكيتنتت تحديد
 8النتتئ  وتفسير جمعهت تـ الت  الكيتنتت تحليؿ ثـ ،تطكيقهت ثـ ،النهتئي  صورتهت ف  الصحيف  ووضع
ى:ىأدلوبىاختوارىالطونظى:ىثانوًا

 العينػػ  وتشػػتمؿ ، مضػػمونهت لتحليػػؿ كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد مػػف عينػػ  اختيػػتر تػػـ
"  و ، "Asa7be Sarcasm Society":  صػفحت  فػ  سػتخرة سيتسػي  مػواد مػف عرضه تـ مت اؿ على
( يومػػتً  87) تً أسػػكوع 03 إجمػػتل  مػػف ليفاػػتم يفصػػنتعي أسػػكوعيف مػػدار علػػ  وذلػػؾ ،"  كتسػػتحمترهـ فاػرهـ

  8/01/31028 وحت  3/6/3102 مف ًءاكد
 موقػػع عكػػر الكتحػػث أجراهػػت اسػػتطالعي  دراسػػ  علػػ  كنػػتء إليهمػػت الم شػػتر فصػػفحتيال علػػ  االختيػػتر ووقػػع
 وذلػػػؾ ؛ 3/6/3102 إلػػػ  0 مػػػف الفتػػػرة خػػػالؿ الموقػػػع لهػػػذا مسػػػتخدـ 41 قوامهػػػت عينػػػ  علػػػ  كػػػوؾ الفػػػيس
 تلػػؾ نتػػتئ  وأظهػػرت ، الموقػع هػػذا مسػػتخدم  قكػؿ مػػف اسػػتخدامتً  السيتسػػي  السػخري  صػػفحتت أاثػػر لتحديػد
 فػػ  اسػػتخدامتً  األاثػػر السيتسػػي  السػػخري  صػػفحتت قتئمػػ  اختيترهمػػت تػػـ اللتػػيف الصػػفحتيف تصػػدر الدراسػػ 
 واحتلػػت ،% 25 كنسػػك  األولػػ  المرتكػػ  "Asa7be Sarcasm Society"  صػػفح  احتلػػت إذ ، مصػػر
 8% 36 كنسك  الثتني  المرتك  "كتستحمترهـ فارهـ"  صفح 
 ذ كتعتكترهػػػ الكحػػػث فػػ  التحليلػػػ  الشػػؽ إلجػػػراء 8/01/3102 وحتػػ  3/6/3102 مػػػف الفتػػرة اختيػػػتر وتػػـ
 أنهػت امػت ،يونيػو 21 ثػورة أعقػتب فػ  تقػع فهػ  ؛ مصػر تػتريخ ف  جديدة سيتسي  لمرحل  كداي  تمثؿ الفترة
 الفتػرة تلػؾ اعتكػتر تػـ ثػـ ومػف متعتقك ، وأحداث اكيرة لتحوالت مقدم  تمثؿ خطيرة سيتسي  لتطورات الحق 
 8 الكحث إلجراء منتسكتً  توقيتتً 
 المػػواد اػػـ لضػػختم  نظػػراً  للتحليػػؿ الختضػػع  المػػتدة سػحب فػػ  الصػػنتع  األسػػكوع أسػػلوب اسػػتخداـ تػػـ امػت

 التحليؿ ةفتر  طوؿ عف فضالً  ، الدراس  صفحت  مف صفح  كاؿ يوميتً  عرضهت يتـ الت  الستخرة السيتسي 
 Asa7be Sarcasm" صػفح  فػ  عرضػهت تػـ الت  الستخرة السيتسي  المواد عدد كلغ اإلطتر هذا وف 8 

Society" متدة 003" كتستحمترهـ فارهـ" صفح  ف  عددهت كلغ كينمت ، متدة 057 التحليؿ فترة خالؿ ، 
 الصػػفحتيف اػػال فػػ  عرضػػهـ تػػـ سػػتخرة سيتسػػي  مػػتدة 371 علػػ  التحليليػػ  الدراسػػ  عينػػ  اشػػتملت وكػػذلؾ
 8  التحليؿ فترة خالؿ الدراس  موضع

 موقػع علػ  السػتخرة السيتسي  المواد مشتهدي مف مكحوثتً  311 قوامهت عين  على الرأي استكيتف إجراء وتـ
  اإلحصػػػػػػػػػػػػػػػػػتئي  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ  كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ العينػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أفػػػػػػػػػػػػػػػػػراد عػػػػػػػػػػػػػػػػػدد تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػد وتػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ، الفػػػػػػػػػػػػػػػػػيس

 :(72) اآلتي 
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 :  حيػػػػث
n    = 8 للعين  األمثؿ الحجـ 

  =  84 الثقػػػ  مسػػػتوي عنػػػد0885 تسػػػتوي إذ ، مختلقػػ  درجػػػتت وتأخػػػذ ، الثقػػػ  مسػػػتوي قيمػػ%، 
 % 888 ثق  مستوي عند 38464 وتستوي

Cp  =  كػأي تزيػد وال% 4و ،% 2 كػيف وتتراوح ، النسك  أو الحص  مفهوـ إطتر ف  الثق  حد قيم 
 8 المستخدـ الثق  كمستوي وترتكط ،%  01 عف األحواؿ مف حتؿ

P   =  1841 أي% 41 تستوي وه  ، العين  ف  المجتمع خصتئص تواف  احتمتؿ نسك 
 مجتمػػع تمثػػؿ أف يماػػف التػػ  للعينػػ  األمثػػؿ الحجػػـ أف يتكػػيف السػػتكق  اإلحصػػتئي  الصػػيغ  فػػ  وكػػتلتعويض
 8 تقريكتً  فرداً  311= أي 273805=  مصر ف  كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  المواد مشتهدي

 هذ  مف الاتروني  نسخ  كتصميـ الرأي استكيتف استمترة وتحايـ إعداد كعد العين  مفردات سحب وتـ
ثـ نشر راكط  (Google Drive)" جوجؿ" موقع عل  االلاتروني  المستندات محرر كتستخداـ االستمترة

 أمورس " : صفحتت وه  كوؾ، الفيس موقع عل  السيتسي  للسخري  صفحتت خمس  عل  االستمترة هذ 
 ،" كتستحمترهـ فارهـ" و ،" كوداف مقطؼ أنت إخواف مش أنت"  و ،" Asa7be Sarcasm Society"و ،"
 ثـ االستمترة أسئل  عل  واحدة لمرة اإلجتك  الصفح  مستخدم  مف فيه لبط   موضوع ف "  متف تويتر" و

رستلهت إجتكتتهـ حفظ يتـ حيث (Submit) ضغط  للكتحث8تلقتئيت  وا 
 31 مع كتلتعتوف وذلؾ (Snowball) المتضتعف  المعتين  أو الثل  ارة أسلوب الكتحث استخدـ امت     

 استكيتف استمترة راكط إرستؿ ف  ستعدو  عليه، الستخرة السيتسي  المواد مشتهدي مف كوؾ للفيس مستخدـ
 ممف يعرفونهـ ومف أصدقتئهـ إل  اإللاترون  الكريد خدم  طريؽ عف عليهت اإلجتك  وطلب الرأي

 88 وهاذا ذاته، كتلش ء قتموا والذيف ،المواد هذ  يشتهدوف
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra..org.eg/


 التعرض للسخرية السياسية عبر مواقع الشبكات االجتماعية: د/ إسالم أحمد عثمان 411 

 :  يمي كما الدراسة بمتليرات المرتبطة العينة خةائص وجا ت
 (4جدول رقم )

 خصائص العينة المرتبطة بمتغيرات الدراسة

 ) % ( ( ك)   المتـــعور

 النوع

 45.5 182 إناث 

 54.5 218 ذكور 

 111 411 المئوية والنسبة اإلجمالي

 الدن

 15 - 123 31.8 

 25 –  212 51.4 

 35 – 55 13.8 

 45 – 12 3.1 

 55 ، 2.1 8 ف كلر 

 111 411 المئوية والنسبة اإلجمالي

ىىالمدتوي
ىاالقتصادي
 االجتماري

  21.8 87 منخف 

 67.2 269  متوسط 

 11.1 44 مرتفع 

 111 411 المئوية والنسبة اإلجمالي

ىالمدتوي
 التطلومي

 16.8 67  ويكتب يقرم 

 7.5 31  متوسط مؤهل 

 63.7 255  جامعي مؤهل 

 12.1 48  الجامعي فوق مؤهل 

 111 411 المئوية والنسبة اإلجمالي

ى:ىأدواتىجمعىالبواناتى:ىىثالثًا
 المضمون :  صحيفة تحليل -1

 وتشػػتمؿ ، المضػػموف تحليػػؿ صػػحيف  علػػى السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد عينػػ  مضػػموف تحليػػؿ فػػ  الكحػػث يعتمػػد
 وتفسػػير تسػػتؤالته علػػى اإلجتكػػ  فػػ  وتفيػػد الكحػػث موضػػوع تخػػدـ التػػ  الفئػػتت مػػف مجموعػػ  علػػى الصػػحيف 
 8 التحليؿ إجراء ف  األستسي  الوحدات كعض استخداـ تـ امت ، نتتئجه كعض
 :  التحليل فئبث

 :  يل  فيمت تتمثؿ رئيسي  فئتت عشر وهى



     www.epra.org.eg                                  www.jprr.epra..org.eg                       سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  – األولالعدد  411 

 فئػتت ثػالث إلػ  الفئػ  هذ  وتنقسـ ، بوك الفيس موقع عمي الساخرة السياسية المواد عر  مساليب فئة
  :ه  فرعي ،

 8عريض عنواف كتقديـ االاتفتء -

 8كه ختص (وميقونة رابط ، فيديو مقطع ، ةورة ، نص) مضموف وضع مع عنواف تقديـ -

 8عنه معكر عنواف تقديـ دوف  (وميقونة رابط فيديو، مقطع ، ةورة ، نص) مضموف وضع -

 وتنقسػـ بةوك، الفةيس موقةع عمي الساخرة السياسية المواد عر  في المستخدمة المتعددة الوسائط فئة
 :ه  فرعي ، فئتت خمس إل  الفئ  هذ 

 8الماتوك  النصوص -

 8الواقعي  الفوتوغرافي  الصور -

 8والمتحرا  الثتكت  الرسومتت -

 8الفيديو مقتطع -

 8وأيقونتت  رواكط -
 ، بةةوك الفةةيس موقةةع عمةةي السةةاخرة السياسةةية المةةواد عةةر  فةةي المسةةتخدمة الملويةةة المسةةتويات فئةةة

 :ه  فرعي ، فئتت ثالث إل  الفئ  هذ  وتنقسـ

 8الفصحى -

 8العتمي  -

 8آرب الفراناو -

 8أجنكي  لغ  -

  الفةةةةيس موقةةةةع عمةةةةي السةةةةاخرة السياسةةةةية المةةةةواد عةةةةر  فةةةةي المسةةةةتخدمة السةةةةخرية قوالةةةةب فئةةةةة
 :ه  فرعي ، فئتت سكع إل  الفئ  هذ  وتنقسـ ، بوك

 8كتأللفتظ كتلتالعب أو التوري  قتلب -
 8المفترق  بقتل -
 8الستخرة المحتاتة قتلب -

 .العكث قتلب -
 8والمقترن  المضتهتة قتلب -
 8المكتلغ  قتلب -
 8الستخر التستؤؿ قتلب -

 الفةيس موقةع عمةي المنشةورة السةاخرة السياسية بالمواد( ترويجها يتم التي) المقدمة األفكار طبيعة فئة
 :همت فرعيتيف، فئتيف إل  الفئ  هذ  وتنقسـ بوك،

 مجموعػػ  الفئػ  هػػذ  وتضـػ ، واإلصػالح والتشػػييد الكنػتء إلػػ  تػدعوا التػ  األفاػػتر وهػ :  بنةةا ة مفكةار -
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 :   وه  الفرعي ، الفئتت مف

 8الشعب قطتعتت مختلؼ كيف الوطني  المصتلح  تحقيؽ 

  8مصر ف  السيتس  الفستد رموز محتام 

  8الشعكي  واالستفتتءات االنتختكتت ف  الجتدة المشترا 

  8   السيتسي  المنتصب شغؿ ف  الشكتب مشترا 

 8  الثورة أهداؼ لتحقيؽ الفرص  االنتقتلي  الحاوم  إعطتء 

 8الكػالد حمتي  ف  قيتداته دور وتقدير المصري الجيش احتراـ 

 الفئػتت مػف مجموعػ  الفئػ  هػذ  وتضـػ والتخريػب، الهػدـ إلػ  تػدعوا التػ  األفاػتر وهػ : هدامةة مفكار -
 :  وه  الفرعي ،

 8شهدتهت الت  الثورات كعد مصر ف  السيتسي  األوضتع تدهور 

 8  سيتسي  ألسكتب واالعتصتـ التظتهر 

 8  تخريكي  سيتسي  أهداؼ ذات حراتت أو جمتعتت  إل  االنتمتء 

 8كهت للتستر الخترجي  السيتسي  القوي إل  اللجوء 

 8السيتسػ  كتلشأف الختص  والقوانيف القواعد احتراـ عدـ 

 8للحاـ مكترؾ حسن  محمد الستكؽ الرئيس عودة 

 الفةيس موقع عمي المنشورة الساخرة السياسية المواد تعكسها التي السياسي الواقع( مبعاد) عناةر فئة
 :ه  الفرعي ، الفئتت مف مجموع  إل  الفئ  هذ  وتنقسـ ، بوك

 8المصري الشعب -

 8 مصر ف  السيتسي  المؤسستت -

 8 السلط  عل  الصراع -

 8 المصري  السيتسي  الرموز -

 8 الجمهوريػ  رئيس -

 8 المصري  السيتسي  األحزاب -

 8  الحتلي  االنتقتلي  الحاوم  -

 8 المصرييف السيتسييف المسئوليف -

 8 المصري  الوطني  السيتسي  ىالقو  -

 هةةذ  ميةةمون يعكسةةها كمةةا بةةوك الفةةيس موقةةع عمةةي المنشةةورة السةةاخرة السياسةةية المةةواد مهةةداف فئةةة
 :ه  الفرعي ، الفئتت مف مجموع  إل  الفئ  هذ  وتنقسـ ،المواد

 8 السيتس  الفستد إظهتر -

 8 معين  وجمتعتت أفراد استثترة -
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 8 السيتس  التخكط إكراز -

 8سيتسيتً  متطرف  وفئتت قطتعتت مهتجم  -

 8سيتسي  إلشتعتت التروي  -

 8مشين  سيتسي  أحداث أو أفعتؿ استناتر -

 8سيتسي  رموز منتصرة -

 8سيتسي  شخصيتت أو كمسئوليف االستهزاء -

 8سيتسي  أحداث مف التعجب -

 القةائم، السياسةي النظةام نحةو بةوك الفةيس موقةع عمةي المنشورة الساخرة السياسية المواد اتجاهات فئة
 :ه  فرعي ، فئتت ثالث إل  الفئ  هذ  وتنقسـ

 8 مؤيدة -

 8  محتيدة -

 8  معترض  -

 بةوك، الفةيس موقةع عمةي المنشةورة السةاخرة السياسةية المةواد إليهةا تسةتند التةي االقناعيةة المداخل فئة
 :همت فرعيتيف فئتيف الفئ  هذ  تحت ويندرج

 والػػػدوافع، الغرائػػػز مختطكػػػ  علػػػ  تقػػػوـ التػػػ  والعتطفيػػػ  الوجدانيػػػ  الكػػػراهيف كهػػػت ويقصػػػد عتطفيػػػ ، مػػػداخؿ
 :وه  الفرعي ، الفئتت مف مجموع  الفئ  هذ  وتتضمف

 8التهويؿ -

 8 التخويؼ -

 8الترغيب -

 8الديني  المشتعر استثترة -

 8والرغكتت الغرائز مختطك  -

 8المجتمع ف  كترزة جه  أو شخصي  كرأي االستشهتد -

  مختطكػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػوـ التػػػػػػػػػػػػ  والمنطقيػػػػػػػػػػػػ  العقليػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػراهيف كهػػػػػػػػػػػػت ويقصػػػػػػػػػػػػد منطقيػػػػػػػػػػػػ ، مػػػػػػػػػػػػداخؿ
 : وه  الفرعي ، الفئتت مف مجموع  الفئ  هذ  وتتضمف ، العقؿ

 8معروف  حقتئؽ عرض -
 8الواقع مف وشواهد أمثل  إل  االستنتد -

 8الخكراء آراء إل  االستنتد -

حصتئيتت كتقترير االستشهتد -  8وعلمي  رسمي  وا 

 8التتريخ مف أمثل  إل  االستنتد -

 8شخصي  خكرات إلػ  االستنتد -
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 موقةع عمةي المنشةورة السةاخرة السياسةية المةواد حةول النظةر ووجهةات اآلرا  فةي اتفاق تبمور مدل فئة
 لنظريػػ  الجديػػدة الكنيػػ  تفترضػػه مػػت إطػػتر فػػ  - الفئػػ  هػػذ  دراسػػ  وتػػتـ ، مناقشةةتها باسةةتمرار بةةوك الفةةيس
 يمثػػؿ حيػػث ،تحولهػػ الحػػوار دار  تػػال المػػتدة منتقشػػ  فػػ  طرحهػػت تػػـ أراء 01 أخػػر كتحليػػؿ - العػػتـ المجػػتؿ
 اآلراء فػػػ  اتفػػػتؽ تكلػػػور مػػػدي دراسػػػ  خاللػػػه مػػػف للكتحػػػث يماػػػف الػػػذي األدنػػػى الحػػػد اآلراء مػػػف العػػػدد هػػػذا

 :ه  فرعي ، فئتت أركع الفئ  هذ  وتتضمف ، تمنتقشته كتستمرار المتدة حوؿ النظر ووجهتت

 ( كعضهت مػع التحليؿ موضػع اآلراء اتف  تعػترض)  اتفتؽ يتكلور لـ -

 (كعضهت مػع التحليؿ موضع اآلراء مف%  21 مف أقؿ اتفتؽ)  محدود اتفتؽ -

 (كعضهت مع التحليؿ موضع اآلراء مف %61 مف أقؿ إل  21 مف اتفتؽ ) متوسط اتفتؽ -

 (  كعضهت مع التحليؿ موضع النظر ووجهتت اآلراء مف فأاثر%  61 اتفتؽ)  واضح اتفتؽ -
 : التحليل وحذات

 :يل  فيمت للتحليؿ وحدات مف استخدامه تـ مت ويتمثؿ
 داخػؿ طرحػه يػتـ الػذي السػتخر السيتسػ  (Post) المنشػور تكهػ ويقصػد:  السةاخرة السياسةية المادة وحدة
 السػتخرة السيتسػي  المػواد عػرض أسػتليب دراسػ  فػ  الوحػدة هػذ  اسػتخداـ وتػـ كػوؾ، الفيس صفحتت إحدى
 فضػالً  المػواد، هػذ  عػرض فػ  المسػتخدم  اللغويػ  المسػتويتتو  المتعػددة الوسػتئطو  ،كوؾ الفيس موقع عل 
 8 كهت الختص  السخري  وقوالب أهدافهت، عف

 السيتسػي  المػتدة لهػت تػروج التػ  الفاػرة تلػؾ كهػت ويقصػد:  السةاخرة السياسةية بالمادة المقدمة الفكرة وحدة
 علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  كػػتلمواد المقدمػػ  األفاػػتر طكيعػػ  فئػػ  دراسػػ  فػػ  الوحػػدة هػػذ  اسػػتخداـ وتػػـ السػػتخرة،
  نحػػػػػػػػػػػػو اتجتهتتهػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػ  كتإلضػػػػػػػػػػػػتف  المػػػػػػػػػػػػواد، كهػػػػػػػػػػػػذ  المتضػػػػػػػػػػػػمن  الواقػػػػػػػػػػػػع وأكعػػػػػػػػػػػػتد كػػػػػػػػػػػػوؾ، الفػػػػػػػػػػػػيس
 8 القتئـ النظتـ

  يظهػػػػػر الػػػػػذي اإلطػػػػػتر ذلػػػػػؾ كهػػػػػت ويقصػػػػػد : السةةةةةاخرة السياسةةةةةية بالمةةةةةادة الخاةةةةةةة المناقشةةةةةة وحةةةةةدة 
 ،تحولهػػ التحػػتور تػػـ إذا السػتخرة، السيتسػػي  كتلمػػتدة (Fans Bar) المعجكػػيف لشػريط المخصػػص الماػػتف أسػفؿ

8 تكشػأنه نظػرهـ ووجهػتت أرائهػـ ت ْعػِرض والتػ  المػتدة منتقشػ  فػ  المشػترايف تعليقتت اإلطتر هذا ويتضمف
 السيتسػػػي  المػػػتدة حػػػوؿ النظػػػر ووجهػػػتت اآلراء فػػػ  اتفػػػتؽ تكلػػػور مػػػدي لدراسػػػ  الوحػػػدة هػػػذ  اسػػػتخداـ وتػػػـ

 8 للحوار المطروح 
ى:والثباتىالصدقىاختبارات

 لقيتسه، ص ممت مت فعالً  تقيس التحليؿ صحؼ أف مف والتأاد ووحداته التحليؿ لفئتت الدقيؽ التحديد كعد
 الكتحث إلى كتإلضتف  كتحث اؿ وقتـ لهمت، التحليؿ ووحدات فئتت شرح تـ )*( كتحثيف مع التعتوف تـ

                                                           

 :  من كل مع الميمون تحميل ةحيفة ولبات ةدق اختبار في الباحث تعاون )*(
 8  الحديث  جتمع ال ، اإلعالـ كالي  اإلذاع  مدرس ، الكيضت متيت8 د
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 الستخرة السيتسي  المواد مف ستخرة سيتسي  متدة 31 مف تتاوف صغيرة عين  مضموف كتحليؿ نفسه
 كتحث اؿ تحليؿ نتتئ  مقترن  على وكنتءً  صفح ، اؿ مف مواد 01 كواقع الدراس  صفحت  داخؿ المنشورة
 أ عيد ثـ وضوحًت، أاثر لتصكح التحليؿ ووحدات فئتت كعض تعديؿ تـ اآلخريف الكتحثيف تحليؿ كنتتئ 
 لـ تمتثؿ نسك  إلى الوصوؿ النهتي  ف  وتـ أخرى، صغيرة لعين  الكتحثيف مجموع  مع كتلتعتوف التحليؿ

 إلى وصؿ الذي التحليؿ ثكتت معتمؿ ارتفتع إلى يشير ممت الكتحثيف مف اثنيف اؿ كيف% 80 عف تقؿ
18828 
 صحيفة استبيان الرأي:  -2  

 للقيتس القتكل  المتغيرات عف الكيتنتت جمع كهدؼ سؤاالً  عشر أركع  على االستكيتف صحيف  اشتملت     
 موقػع مسػتخدم  إدراؾ مػدي عف أسئل  الصحيف  تضمنت ذلؾ على وكنتءً  الكحث، فروض اختكتر كغرض
 كػػه، المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  للمػػواد تعرضػػهـ واثتفػػ  الموقػػع، لهػػذا االتصػػتلي  للخصػػتئص كػػوؾ الفػػيس
 إدرااهػـ ومسػتوي نحوهػت، واتجتهػتتهـ كهػت، المقدـ المضموف ف  ثقتهـ ومدي المواد، لهذ   تعرضهـ ودوافع
 للواقػػػع إدرااهػػػـ ايفيػػػ  عػػػف فضػػػالً  الواقػػػع، هػػػذا ولرمزيػػػ  خاللهػػػت، مػػػف المقػػػدـ االفتراضػػػ  السيتسػػػ  للواقػػػع

 االسػػتكيتف صػػحيف  تضػػمنت امػػت8 عػػتـ كوجػػه السيتسػػ  وعػػيهـ ومسػػتوي مصػػر، فػػ  كتلفعػػؿ القػػتئـ السيتسػػ 
 التعليمػػػػ ، والمسػػػػتوى والسػػػػف،(  ذاػػػػور – إنػػػػتث)  النػػػػوع: وهػػػػى الديمغرافيػػػػ  المتغيػػػػرات كعػػػػض عػػػػف أسػػػػئل 

 8االجتمػػتع  االقتصػػتدي ومسػتوا ( حضػػر – ريػػؼ)  المكحػوث إليهػػت ينتمػ  التػػ  الكيئػػ  نػوع إلػػى كتإلضػتف 
 إجػػراء وتػػـ صػػدقهت، لقيػػتس )*( المحامػػيف مػػف مجموعػػ  علػػى تطكيقهػػت قكػػؿ االسػػتكيتف صػػحيف  عػػرض وتػػـ

ػممت مػت كتلفعػؿ تقػيس أصػكحت كحيث وتوجيهتتهـ آرائهـ على كنتءً  الصحيف  على المطلوك  التعديالت  ص 
 8لقيتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه

 يومػتً  04 كعػد( صػحيف 31) الصػحؼ عػدد إجمتل  مف% 01 تطكيؽ إعتدة تـ الصحيف  ثكتت مف وللتأاد
عػػتدة االسػػتكيتف تطكيػػؽ واسػػتغرؽ العينػػ ، أفػػراد اػػؿ علػػى االسػػتكيتف تطكيػػؽ مػػف  مػػف% 01 علػػى تطكيقػػه وا 

 اختكػػػتر إجػػػراء تػػػـ االسػػػتكيتف إجػػػراء وكعػػػد ،3102 عػػػتـ نػػػوفمكر 04 إلػػػى أاتػػػوكر 04 مػػػف المػػػدة الصػػػحؼ
 علػػػى إجتكتتػػػه كػػيف االتفػػػتؽ مػػػدى وتحديػػد مكحػػػوث اػػػؿ إجتكػػتت كفحػػػص صػػػحيف  اػػؿ أسػػػئل  علػػػى الصػػدؽ
 إلػػػػى فيهػػػػت المكحػػػػوثيف إجتكػػػػتت افتقػػػػدت صػػػػحؼ ثػػػػالث اسػػػػتكعتد تػػػػـ ذلػػػػؾ علػػػػى وكنػػػػتءً  المرتكطػػػػ ، األسػػػػئل 

                                                                                                                                                                                     

 8 المنصورة جتمع  اآلداب، كالي  المستعد اإلذاع  مدرس عثمتف، أحمد أحمد8 أ
  

 : األساتذة عمى االستبيان ةحيفة نموذج عر  تم ) * ( 
 8 الحديث  كتلجتمع  اإلعالـ الي  ووايؿ العتم  العالقتت أستتذ كهنس ، السيد 8د8أ

 8 الحديث  كتلجتمع  اإلعالـ الي  وعميد اإلذاع  أستتذ الشريؼ، ستم  8د8أ
 8القتهرة جتمع  اإلعالـ كالي  واإلعالف العتم  العالقتت أستتذ ،عجوة عل  8د8أ

 8لإلعالـ العتل  الجزيرة معهد وعميد اإلعالـ أستتذ ،معوض محمد 8 د8أ

 8 حلواف جتمع  اآلداب كالي  المستعد العتم  العالقتت أستتذ رضواف، فتروؽ أحمد 8د8ـ8أ
 8 حلواف جتمع  اآلداب كالي  المستعد العتم  العالقتت أستتذ الكاري، فؤادة 8د8ـ8أ
 8 القتهرة جتمع  اإلعالـ كالي  المستعد العتم  العالقتت أستتذ عتراف، محمد 8د8ـ8أ
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 صػػحؼ إجمػػتل  مػػف صػػحيف  286االسػػتكيتف صػػحؼ مػػف تحليلػػه تػػـ مػػت كلػػغ وكػػذلؾ المطلوكػػ ، المصػػداقي 
 (8 صحيف  311)  كوؾ الفيس عل  الستخرة السيتسي  المواد مشتهدي عين 

ى:ىأدالوبىالػواسىالمدتخدمظىفيىالبحثى:ىرابطًا
  صػػػػػفتت أو عكػػػػػترات عػػػػػدد اختلػػػػػؼ وقػػػػػد ، الكحػػػػػث هػػػػػذا إجػػػػػراء فػػػػػ  مختلفػػػػػ  مقػػػػػتييس عػػػػػدة اسػػػػػتخداـ تػػػػػـ 

 مجمػػػوع اختلػػػؼ وكتلتػػػتل  ، لقيتسػػػه المقيػػػتس تصػػػميـ تػػػـ الػػػذي المتغيػػػر كػػػتختالؼ اآلخػػػر عػػػف مقيػػػتس اػػػؿ
  فئػػػػػتت ترتيػػػػػب فػػػػػ  وعػػػػػ ر   وقػػػػػد8 اآلخػػػػػر عػػػػػف مقيػػػػػتس اػػػػػؿ فػػػػػ  الفئػػػػػتت ودرجػػػػػتت مقيػػػػػتس، اػػػػػؿ درجػػػػػتت
 المسػتخدم  المقػتييس وتتمثػؿ8 األاثػر أو األعلػى ثػـ ، األقػؿ أو األدنػى كتلفئ  الكدء يتـ أف المقتييس جميع
 :يل  فيمت الكحث ف 

 :بوك الفيس موقع عمي الساخرة السياسية لممواد التعر  كلافة مقياس -1

 تضػػمنتهت أسػػئل  عػػدة كتسػػتخداـ كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  للمػػواد التعػػرض اثتفػػ  قيػػتس تػػـ
 كػػه المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد ةشػػتهدوم كػػوؾ، الفػػيس موقػػع اسػػتخداـ مػػدي عػػف االسػػتكيتف صػػحيف 
 فيمػػت كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  للمػػواد التعػػرض اثتفػػ  فئػػتت وتتمثػػؿ8 سػػتخداـاال هػػذا أثنػػتء
 :يل 

 مػػف القليػػؿ فػػ  كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  للمػػواد يتعػػرض مػػف وهػػو: التعػػرض قليػػؿ 
 8الموقع لهذا المحدود استخدامه مرات

 كعػػض فػػ  كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  للمػػواد يتعػػرض مػػف وهػػو: التعػػرض متوسػػط 
 8الموقع لهذا المتوسط استخدامه مرات

 مػف مػرة اػؿ ف  كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  للمواد يتعرض مف وهو: التعرض اثيؼ 
 8الموقع لهذا الاثيؼ استخدامه مرات

 

 :بوك مفيسل االتةالية خةائصال إدراك مستول مقياس -2
  االتصػػػػػػتلي  اإلماتنيػػػػػػتت تلػػػػػػؾ ،كػػػػػػوؾ للفػػػػػػيس االتصػػػػػػتلي  كتلخصػػػػػػتئص الكحػػػػػػث هػػػػػػذا فػػػػػػ  إجرائيػػػػػػتً  قصػػػػػػدي  

 االتصػتلي  الخصػتئص إدراؾ مسػتوي قيػتس تػـ التعريػؼ هػذا ضػوء وفػ  لمستخدميه، الموقع هذا يتيحهت الت 
 وتضػمف ،لمسػتخدميه يتيحهػت التػ  اإلماتنيػتت عػف االسػتكيتف صػحيف  تضػمنته سػؤاؿ خػالؿ مػف كػوؾ للفيس
  8 كوؾ للفيس االتصتلي  خصتئصال إحدى منهت اؿ تمثؿ ة،عكتر  02 السؤاؿ

 مجموعػػػ  علػػػ  االسػػػتكيتف صػػػحيف  أسػػػئل  إطػػػتر فػػػ  تطكيقػػػه قكػػػؿ عرضػػػه تػػػـ المقيػػػتس صػػػدؽ مػػػف وللتأاػػػد
 اسػػتخداـ أيضػتً  وتػـ مالحظػػتت، مػف أكػدو  مػػت علػ  كنػتءً  عليػػه التعػديالت كعػض إدخػػتؿ تػـ امػت المحامػيف،

 وجػود عػف العػتمل  التحليػؿ وأسػفر8 لػه العػتمل  الصػدؽ الختكػتر  (Factor Analysis) العتمل  التحليؿ
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 فيمػت( 182 مػف أاكػر) مرتفعػ  الثالثػ  العوامػؿ عكػترات جميػع تشكع درجتت وجتءت للمقيتس، عوامؿ ثالث 
 وتوضػػػح8 عػػػتـ كوجػػػه المقيػػػتس صػػػدؽ إلػػػ  يشػػػير مػػػت وهػػػذا التحليػػػؿ، مػػػف اسػػػتكعتدهت تػػػـ واحػػػدة عكػػػترة عػػػدا

 :الثالث المقيتس عوامؿ مف عتمؿ اؿ عل  التشكعتت مستوي التتلي  الثالث  الجداوؿ
 ( 2) جدول رقم 

 التشبعات علي العامل األول لمقياس مستوي إدراك الخصائص االتصالية لموقع الفيس بوك

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

  كتالنضػمتـ القػرار واتخػتذ ، داخلهػت يػتـ ومػت ، كػوؾ الفيس صفحتت مضموف متتكع  إماتني 
 18548 8 إليهت االنضمتـ عدـ أو

  18533 8 إليهت انضـ الت  كوؾ الفيس صفحتت داخؿ موضوعتت طرح إماتني 

  18332 8 كوؾ الفيس صفحتت داخؿ كتلفعؿ قتئم  صداقتت توطيد أو ، جديدة صداقتت تاويف إماتني 

 % 038636=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
 

 

 ( 1)  رقم جدول

 بوك الفيس لموقع االتصالية الخصائص إدراك مستوي لمقياس الثاني العامل علي التشبعات

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

  مػػػت كمتتكعػػػ  االاتفػػػتء أو موضػػػوعتت أيػػػ  حػػػوؿ آخػػػريف مػػػع الحػػػوار فػػػ  المشػػػترا  إماتنيػػػ 
 18732 8 حوار مف كينهـ يجري

  أفاػػتري عػػف والتعكيػػر الحقيقيػػ  وشخصػػيت  الحقيقػػ  كأسػػمى خػػريفاآل مػػع التحػػتور إماتنيػػ 
 18540 8 الحقيقي  وآرائ 

  وآرائػ  أفاػتري عػف والتعكير مستعترة وشخصي  مستعتر كتسـ خريفاآل مع التحتور إماتني 
 18672 8   خوؼ وكدوف كحري  ومشتعري

  وفػػ  ، ماػػتف أي فػػ  متواجػػديف األشػػختص مػػف مجموعػػ  أو شػػخص مػػع التحػػتور إماتنيػػ 
 18556 8 وقت أي

  18603 8 مؤجؿ أو فوري كشاؿ عليهـ والرد الحوار أطراؼ مف غيري ردود تلق  إماتني 

 % 338574=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
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 ( 1)  رقم جدول

 بوك الفيس لموقع االتصالية الخصائص إدراك مستوي لمقياس الثالث العامل علي التشبعات

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

  18553 8   كوؾ للفيس محتوي أي رفع أو تحميؿ إماتني 

 18675 8 كوؾ الفيس صفحتت داخؿ االتصتؿ لشاؿ محددة قواعد وجود 

  18601 8متجتوز أو الئؽ غير محتوي أي عف كوؾ الفيس إدارة إكالغ إماتني 

 18508 8 وغيرهت الدردش  مثؿ اإلنترنت عل  التواصؿ مميزات اؿ كوؾ الفيس يتيح 

 % 078450=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
 التػ  عشػرة األثنتػ  العكػترات مػف عكػترة اؿ أمتـ"  إطالقت متوفرة كغير"  أجتب لمف واحدة درج  تحديد وتـ

"  أجػػػتب لمػػف درجػػتت وثػػالث ،"  مػػت حػػد إلػػ  متػػػوفرة"  إجتكتػػه جػػتءت لمػػف ودرجتػػيف ، المقيػػتس تضػػمنهت
 علػ  توزيعهػت تػـ ، درجػ  25 للمقيػتس عشرة األثنت  العكترات درجتت مجموع وكلغ" 8  اكيرة كدرج  متوفرة
 : يل  امت كوؾ للفيس االتصتلي  خصتئصال إدراؾ مستوي فئتت

 8 درج  08 إلى 03 مف:  منخفض إدراؾ مستوى 
 8 درج  37 إلى 31 مف:  متوسط إدراؾ مستوى 
 8 درج  25 إلى 38 مف:  مرتفع إدراؾ مستوى 

 : بوك لفيسا موقع عمي المنشورة الساخرة السياسية لممواد التعر  دوافع مقياس -3
  يتيفرئيس تيففئ إل  كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  للمواد التعرض دوافع تصنيؼ يماف
 التسػلي  مثػؿ الطقوسػي  والػدوافع ، المختلفػ  النظػر وجهػتت علػ  التعػرؼو  الفهػـ مثػؿ النفعيػ  الػدوافع:  همت

 االسػتكيتف صػحيف  تضػمنته مقيػتس خػالؿ مػف الفئتػيف هػتتيف مػف فئػ  اؿ قيتس وتـ8  الفراغ أوقتت وشغؿ
        الفئتػػيف هػػتتيف إحػػدى لقيػػتس مجموعػػ  اػػؿ صصػػتخ   ، تيفمجمػػوع إلػػ  مقسػػم  اتعكػػتر 01 علػػ  اشػػتمؿ

 ( الطقوسي  الدوافع - النفعي  الدوافع )
 مجموعػػػ  علػػػ  االسػػػتكيتف صػػػحيف  أسػػػئل  إطػػػتر فػػػ  تطكيقػػػه قكػػػؿ عرضػػػه تػػػـ المقيػػػتس صػػػدؽ مػػػف وللتأاػػػد

 اسػػتخداـ أيضػتً  وتػـ مالحظػػتت، مػف أكػدو  مػػت علػ  كنػتءً  عليػػه التعػديالت كعػض إدخػػتؿ تػـ امػت المحامػيف،
 وجػود عػف العػتمل  التحليػؿ وأسػفر8 لػه العػتمل  الصػدؽ الختكتر ( Factor Analysis ) العتمل  التحليؿ
 إلػ  يشػير ممػت( 182 مػف أاكػر)  مرتفعػ  العػتمليف عكػترات جميػع تشػكع درجػتت وجػتءت للمقيتس، يفعتمل

           عػػػػتمل مػػػػف عتمػػػػؿ اػػػػؿ عكػػػػترات علػػػػ  التشػػػػكعتت مسػػػػتوي التتليػػػػتف الجػػػػدوالف وضػػػػحيو 8 المقيػػػػتس صػػػػدؽ
 :المقيتس
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 ( 1)  رقم جدول

  للمواد التعرض دوافع لمقياس األول العامل علي التشبعات
 ( النفعية الدوافع)  بوك الفيس علي المنشورة الساخرة السياسية

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 18520 8   مصر ف  سيتسي  وتغيرات أحداث مف يجري مت عل  التعرؼ 

 18635 8   الراهن  السيتسي  والقضتيت األحداث كشأف المختلف  النظر وجهتت عل  التعرؼ 

 18462 8 مصر ف  السيتس  الضعؼ وجوانب القصور أوجه استاشتؼ 

  18380 8 مصر ف  سيتسي  وتطورات أحداث مف استيعتكه عل  يصعب مت فهـ محتول 

 18633 8 مصر ف  السيتسي  األحداث كشأف اآلخريف مع التحتور عل  القدرة ااتستب 

 % 038243=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
 ( 1)  رقم جدول

  للمواد التعرض دوافع لمقياس الثاني العامل علي التشبعات
 ( الطقوسية الدوافع) بوك الفيس علي المنشورة الساخرة السياسية

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 18473 8  الفراغ أوقتت شغؿ 

  18736 8  والترفيه التسلي 

 18754 8  اليومي  الحيتة روتيف مف الهروب 

 18500 8التعود مجرد 

 18628 8  والطريؼ الجديد الش ء عف الكحث 

 % 378862=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
 لمػف ودرجتػيف لمقيػتسا مجمػوعت  عكػترات مػف عكػترة اؿ أمتـ"  كنتدراً "  أجتب لمف واحدة درج  تحديد وتـ

 دوافػع تػ فئ مػف فئػ  اػؿ درجػتت توزيع وتـ 8" كدائمتً "  أجتب لمف درجتت وثالث"   أحيتنتً "  إجتكته جتءت
 : يل  امت كوؾ الفيس عل  المنشورة الستخرة السيتسي  للمواد التعرض

 :لمقيتسل(  النفعي  الدوافع)  األوؿ العتمؿ درجتت توزيع(  أ) 
 8درجتت 7 إلى 4 مف: ضعيف  نفعي  دوافع 
 8درج  00 إلى 8 مف: القوة متوسط  نفعي  دوافع 

 8درج  04 إلى 03 مف: قوي  نفعي  دوافع 

 :مقيتسلل(  الطقوسي  الدوافع)  الثتن  العتمؿ درجتت توزيع(  ب )
 8درجتت 7 إلى 4 مف: ضعيف  طقوسي  دوافع 
 8درج  00 إلى 8 مف: القوة متوسط  طقوسي  دوافع 

 8درج  04 إلى 03 مف: قوي  طقوسي  دوافع 
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 : بوك الفيس موقع عمي المنشورة الساخرة السياسية المواد نحو االتجا  مقياس -4

 مػػف ماػػوف سمقيػػت تصػػميـ تػػػػـ ،كػػوؾ الفػػيس علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد نحػػو االتجػػت  لدراسػػ 
 المعكػرة جتكي ػاإليػ الصػفتت تضػـ األولػ  القتئمػ  قػتئمتيف،  ػػػف مدرجػ  وسػلكي  إيجتكيػ  ثنتئيػ  صػفتت عشرة
 صػف  لاؿ السلك  النقيض تضـ الثتني  والقتئم  ،كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  المواد يميز متع

 سػػكع مػف ماػوف تػدرج لك ػػػػالس هتػونقيضػ إيجتكيػ  صػف  اػػؿ كػيف يفصػؿ كحيػث المقيػػتس كنػتء وتػـ8  إيجتكيػ 
 الصػف  تػوفر عدـ أو توفر مدي  ػف نظر   ػوجه عف تعكر الت  الدرج  يختتر أف المكحوث عل و  درجتت،
 علػػ  وذلػػؾ ،كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد فػػ  السػػلك  نقيضػػهت أو اإليجتكيػػ 

  4 والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرجتت الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتد، إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 3 الدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتس
  ػػػػػػػإل تشػػػػػير 0و 3 و 2 والػػػػػدرجتت اإليجتكيػػػػػ ، للصػػػػػف  المكحػػػػػوث تأييػػػػػد مسػػػػػتويتت إلػػػػػ  تشػػػػػير 6 و 5 و

 8 السلكي  للصف  المكحوث تأييد مستويتت
 تحديػد تػـ السػلك  ونقيضػهت إيجتكيػ  صػف  اػؿ كػيف الفتصػؿ التػدرج علػ  مكحػوث اػؿ اسػتجتكتت واقػع ومػف

 هػػذ  نحػػو االتجػػت  متغيػػر فئػػتت وجػػتءت كػػوؾ، الفػػيس علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد نحػػو اتجتهػػه
 :يل  متا المواد

  8درج  38 إلى 01 مف: سلك  اتجت 
  8درج  41 إلى 21 مف: محتيد اتجت 
  8درج  61 إلى 40 مف: ايجتك  اتجت 
 السةةاخرة السياسةةية المةةواد تقدمةةه الةةذل االفترايةةي السياسةةي الواقةةع إدراك مسةةتول مقيةةاس -5

 : بوك الفيس موقع عمي المنشورة

 السيتسػػػي  المػػػواد تقدمػػػه الػػػذي االفتراضػػػ  السيتسػػػ  الواقػػػع إدراؾ كمسػػػتوي كحػػػثال اهػػػذ فػػػ  إجرائيػػػتً  يقصػػػد
 وتػـ8 الواقػع لػذلؾ المػواد هػذ  تقػدمهت التػ  الصػورة مالمػح معرفػ  مػدي كػوؾ، الفػيس عل  المنشورة الستخرة
 مػف كػوؾ الفػيس علػ  السػتخرة السيتسػي  المػواد تقدمػه الذي االفتراض  السيتس  الواقع إدراؾ مستوي قيتس
 وتضػمف ،مصػر فػ  السيتسػ  الوضػع عف المواد هذ  تعاسه متع االستكيتف صحيف  تضمنته سؤاؿ خالؿ
 المنشػورة السػتخرة السيتسي  المواد كتلفعؿ تعاسهت مالمح منهت األول  الخمس توضح اتعكتر  عشرة السؤاؿ
 تعاسػهت ال مالمػح األخرى عكترات الخمس توضح كينمت ، مصر ف  السيتس  الواقع عف كوؾ الفيس عل 
 8المواد هذ 

    مجموعػػػ  علػػػ  االسػػػتكيتف صػػػحيف  أسػػػئل  إطػػػتر فػػػ  تطكيقػػػه قكػػػؿ عرضػػػه تػػػـ المقيػػػتس صػػػدؽ مػػػف وللتأاػػػد
 اسػػتخداـ أيضػتً  وتػـ مالحظػػتت، مػف أكػدو  مػػت علػ  كنػتءً  عليػػه التعػديالت كعػض إدخػػتؿ تػـ امػت المحامػيف،

 وجػود عػف العػتمل  التحليػؿ وأسػفر8 لػه العػتمل  الصػدؽ الختكتر ( Factor Analysis ) العتمل  التحليؿ
 إلػ  يشػير ممػت( 182 مػف أاكػر)  مرتفعػ  العػتمليف عكترات جميع تشكع درجتت وجتءت ، للمقيتس يفعتمل
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 :المقيتس  عتمل مف عتمؿ اؿ عكترات عل  التشكعتت مستوي التتليتف الجدوالف وضحيو 8 المقيتس صدؽ
 ( 7جدول رقم ) 

 التشبعات علي العامل األول لمقياس مستوي إدراك الواقع السياسي 
 االفتراضي المقدم بالمواد السياسية الساخرة المنشورة علي الفيس بوك

 ) مالمح تعكسها بالفعل المواد السياسية الساخرة عن الواقع السياسي ( 

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 18670 8  طتحن  سيتسي  أزمتت مف مصر معتنتة 

 18637 8   مصر ف  السيتسي  األوضتع تعقد 

 18482 8   مصر ف  السيتسي  التطورات خطورة تصتعد 

 18752 8   مصر ف  السيتسييف المسئوليف وأفعتؿ أقواؿ تنتقض 

 18712 8   سيتسيتً  المصري الشعب انقستـ 

 % 358345=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
 ( 1جدول رقم ) 

 التشبعات علي العامل الثاني لمقياس مستوي إدراك الواقع السياسي 
 بالمواد السياسية الساخرة المنشورة علي الفيس بوكاالفتراضي المقدم 

 ) مالمح ال تعكسها المواد السياسية الساخرة عـن الواقع السياسـي (  

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 18432 8   مصر ف  السيتسي  األوضتع هدوء 

 18516 8   مصر ف  السيتسي  األحزاب قوة 

 18608 8   لمصر الخترجي  السيتسي  العالقتت استقرار 

 18567 8 مصر ف  السيتسي  المؤسستت وتنتغـ تعتوف 

 18563 8 مصر ف  السيتسي  والحريتت الحقوؽ احتراـ 

 % 028643=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
  األولػػػػػػػ  الخمػػػػػػػس العكػػػػػػػترات مػػػػػػػف عكػػػػػػػترة اػػػػػػػؿ أمػػػػػػػتـ"  كػػػػػػػال"  أجػػػػػػػتب لمػػػػػػػف واحػػػػػػػدة درجػػػػػػػ  تحديػػػػػػػد وتػػػػػػػـ

 تحديػد تػـ امػت8 "كػنعـ"  أجػتب لمػف درجػتت وثػالث ،" مػت حػد إلػ "  إجتكتػه جػتءت لمػف ودرجتيف ،للمقيتس
 لمػػف ودرجتػػيف ،للمقيػػتس األخػػرى الخمػػس العكػػترات مػػف عكػػترة اػػؿ أمػػتـ"  كػػنعـ"  أجػػتب لمػػف واحػػدة درجػػ 
 عشػػرةال العكػػترات درجػػتت مجمػػوع وكلػػغ8 " كػػال"  أجػػتب لمػػف درجػػتت وثػػالث ،" مػػت حػػد إلػػ "  إجتكتػػه جػػتءت

 كػػػػتلمواد المقػػػػدـ االفتراضػػػػ  السيتسػػػػ  الواقػػػػع إدراؾ مسػػػػتوي فئػػػػتت علػػػػ  توزيعهػػػػت تػػػػـ درجػػػػ ، 21 للمقيػػػػتس
 :يل  متا كوؾ الفيس عل  المنشورة السيتسي 
 8درج  05 إلى 01 مف: منخفض إدراؾ مستوى 
 8درج  32 إلى 06 مف: متوسط إدراؾ مستوى 
 8درج  21 إلى 33 مف: مرتفع إدراؾ مستوى 
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 الساخرة السياسية المواد تقدمه الذل االفترايي السياسي الواقع رمزية إدراك مستول مقياس -6
 : بوك الفيس موقع عمي المنشورة

 السيتسػي  المػواد تقدمػه الػذي االفتراض  السيتس  الواقع رمزي  إدراؾ كمستوي كحثال اهذ ف  إجرائيتً  يقصد
 للواقػع المػواد هػذ  تقػدمهت التػ  الصورة أف لحقيق  الفرد استيعتب مدي ، كوؾ الفيس عل  المنشورة الستخرة
 االفتراضػ  السيتسػ  الواقػع رمزيػ  إدراؾ مسػتوي قيتس وتـ8  الواقع هذا تحتا  رمزي  صورة ه  السيتس 

 فعػػ االسػػتكيتف صػػحيف  تضػػمنته سػػؤاؿ خػػالؿ مػػف كػػوؾ الفػػيس علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد تقدمػػه الػػذي
 8اتعكتر  7 السؤاؿ وتضمف ،المواد هذ  مضموف
 مجموعػػػ  علػػػ  االسػػػتكيتف صػػػحيف  أسػػػئل  إطػػػتر فػػػ  تطكيقػػػه قكػػػؿ عرضػػػه تػػػـ المقيػػػتس صػػػدؽ مػػػف وللتأاػػػد

 اسػػتخداـ أيضػتً  وتػـ مالحظػػتت، مػف أكػدو  مػػت علػ  كنػتءً  عليػػه التعػديالت كعػض إدخػػتؿ تػـ امػت المحامػيف،
 وجػود عػف العػتمل  التحليػؿ وأسػفر8 لػه العػتمل  الصػدؽ الختكتر ( Factor Analysis ) العتمل  التحليؿ
 إلػ  يشػير ممػت( 182 مػف أاكػر)  مرتفعػ  العػتمليف عكػترات جميػع تشػكع درجػتت وجػتءت للمقيتس، يفعتمل
 :المقيتس  عتمل مف عتمؿ اؿ عكترات عل  التشكعتت مستوي التتليتف الجدوالف وضحيو 8 المقيتس صدؽ

 ( 1جدول رقم ) 

 التشبعات علي العامل األول لمقياس مستوي إدراك رمزية الواقع السياسي 
 االفتراضي المقدم بالمواد السياسية الساخرة المنشورة علــــي الفيس بوك

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 18724 8   السيتسي  واألحداث للمواقؼ التمثيلي  المحتاتة عل  الستخرة السيتسي  المواد تعتمد 

 18688 8   ستخر رمزي كشاؿ مصر ف  السيتسي  األوضتع الستخرة السيتسي  المواد تصور 

 18760 8   السيتسي  للشخصيتت تعكيري  اترياتتيري  رسومتً  الستخرة السيتسي  المواد تقدـ 

 18647 8    للواقع  أكعتد مف تتنتوله مت كهت تميز مستعترة أسمتءً  الستخرة السيتسي  المواد تستخدـ 

 % 218007=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
 ( 41)  رقم جدول

  السياسي الواقع رمزية إدراك مستوي لمقياس الثاني العامل علي التشبعات
 بوك الفيس علــــي المنشورة الساخرة السياسيـة بالمواد المقدم االفتراضي

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

  18578 8 حدوثهت أمتاف ف  واأنن  السيتسي  األحداث كمعتيش  الستخرة السيتسي  المواد تشعرن 

 18413 8ومكتشر صريح كشاؿ مصر ف  السيتسي  األوضتع حقيق  الستخرة السيتسي  المواد تقدـ 

 18622 8 السيتسي  األحداث لوصؼ حقيقي  ولقطتت صوراً  الستخرة السيتسي  المواد تستخدـ 

 18583 8 إسقتطتت أو تلميحتت أي دوف صراح  السيتسييف وأفعتؿ أقواؿ الستخرة السيتسي  المواد تقدـ 

 % 078253=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
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 ودرجتػيف ،للمقيػتس األول  األركع العكترات مف عكترة اؿ أمتـ"  كال"  أجتب لمف واحدة درج  تحديد وتـ     
 لمػػف واحػػدة درجػػ  تحديػػد تػػـ امػػت8 "كػػنعـ"  أجػػتب لمػػف درجػػتت وثػػالث ،" مػػت حػػد إلػػ "  إجتكتػػه جػػتءت لمػػف
 حد إل "  إجتكته جتءت لمف ودرجتيف ،للمقيتس األخرى األركع العكترات مف عكترة اؿ أمتـ"  كنعـ"  أجتب
 درجػ ، 33 للمقيػتس عشػرة األثنتػ  العكػترات درجتت مجموع وكلغ8 " كال"  أجتب لمف درجتت وثالث ،" مت
 السػػتخرة السيتسػػي  كػػتلمواد المقػػدـ االفتراضػػ  السيتسػػ  الواقػػع رمزيػػ  إدراؾ مسػػتوي فئػػتت علػػ  توزيعهػػت تػػـ

 : يل  متا كوؾ الفيس عل  المنشورة
 8 درج  02 إلى 7 مف:  منخفض إدراؾ مستوى 
 8 درج  07 إلى 03 مف:  متوسط إدراؾ مستوى 
 8 درج  33 إلى 08 مف:  مرتفع إدراؾ مستوى 
 : مةر في بالفعل القائم السياسي الواقع إدراك مقياس -7
  لػػػػػػدي المتاونػػػػػػ  الرؤيػػػػػػ  تلػػػػػػؾ مصػػػػػػر فػػػػػػ  السيتسػػػػػػ  الواقػػػػػػع كػػػػػػإدراؾ كحػػػػػػثال اهػػػػػػذ فػػػػػػ  إجرائيػػػػػػتً  يقصػػػػػػد
 سيتسػي ، ورمػوز وأحػزاب ، وطنيػ  قوي مف يشمله كمت مصر ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  الوضع كشأف الفرد

 القػتئـ السيتسػ  الواقػع إدراؾ قيػتس وتػـ8 عتمػ  وحريػتت وحقػرؽ شػعكي ، وفئػتت وقطتعػتت وزاريػ ، وحقتئب
 التعريػػؼ فػػ  إليهػػت الًمشػػتر العنتصػػر عػػف االسػػتكيتف صػػحيف  تضػػمنته سػػؤاؿ خػػالؿ مػػف مصػػر فػػ  كتلفعػػؿ
 8  العنتصر هذ  تمثؿ ةعكتر  03 السؤاؿ وتضمف ،الستكؽ

 مجموعػػػ  علػػػ  االسػػػتكيتف صػػػحيف  أسػػػئل  إطػػػتر فػػػ  تطكيقػػػه قكػػػؿ عرضػػػه تػػػـ المقيػػػتس صػػػدؽ مػػػف وللتأاػػػد
 اسػػتخداـ أيضػتً  وتػـ مالحظػػتت، مػف أكػدو  مػػت علػ  كنػتءً  عليػػه التعػديالت كعػض إدخػػتؿ تػـ امػت المحامػيف،

 وجػود عػف العػتمل  التحليػؿ وأسفر8  له العتمل  الصدؽ الختكتر ( Factor Analysis ) العتمل  التحليؿ
 إلػ  يشػير ممػت( 182 مػف أاكػر)  مرتفعػ  العػتمليف عكػترات جميػع تشػكع درجػتت وجػتءت للمقيتس، يفعتمل
 :المقيتس  عتمل مف عتمؿ اؿ عكترات عل  التشكعتت مستوي التتليتف الجدوالف وضحيو 8 المقيتس صدؽ

 ( 44)  رقم جدول

 ( المبهر الواقع)  مصر في بالفعل القائم السياسي الواقع إدراك لمقياس األول العامل علي التشبعات

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 18603 8   حقيقي  ديمقراطي  دول  إل  يونيو 21 ثورة كعد مصر تحولت 

 18458 8   أحزاب مف كهت مت كيف شريفتً  تنتفستً  األخيرة الفترة ف  مصر شهدت 

 18663 8 مصر ف  المتنتحرة السيتسي  القوي يونيو 21 ثورة وحدت 

 18577 8 عليه اتف ممت سيتسيتً  وعيتً  أاثر األخير السنوات ف  المصري الشعب أصكح 

  18453 8   الوطني  المصتلح تحقيؽ إل  مصر ف  السيتسي  الرموز تسع 

 18547 8   ثتكت  كخط  يونيو 21 ثورة أهداؼ تحقيؽ الحتلي  االنتقتلي  الحاوم  تحتوؿ 

 18532 8  الكالد أمف عل  الحفتظ ف  اكير دورك المصري الجيش يقـو 

 % 338625=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
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 المؤسف (التشبعات علي العامل الثاني لمقياس إدراك الواقع السياسي القائم بالفعل في مصر ) الواقع 

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 18545 8 السيتس  والفستد القهر يسودهت دول  أخري مرة مصر عتدت 

  18783 8 اكير ضعؼ مف مصر ف  السيتسي  األحزاب تعتن 

  18704 8   الشعب حستب عل  الختص  مصتلحهت تحقيؽ إل  مصر ف  السيتسي  القوي تسع 

 18627 8   المصري الشعب وحدة تفتيت ف  األخيرة السيتسي  األحداث ستهمت 

 18560 8   المحنؾ السيتس  القتئد مف مصر ف  السيتسي  الستح  تخلو 

  18533 8قرارات مف تتخذ  فيمت واضح تخكط مف مصر ف  السيتسي  اإلدارة تعتن 

 18608 8   شتمل  تطوير خط  وتنفيذ لوضع التعتوف إل  مصر ف  الوزاري  الحقتئب تحتتج 

 % 268367=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
 لمػف ودرجتػيف ، للمقيتس األول  السكع العكترات مف عكترة اؿ أمتـ"  كال"  أجتب لمف واحدة درج  تحديد وتـ

"  أجػتب لمػف واحػدة درجػ  تحديػد تػـ امػت" 8 كػنعـ"  أجػتب لمػف درجتت وثالث ،"  مت حد إل "  إجتكته جتءت
 ،"  مػت حػد إلػ "  إجتكتػه جػتءت لمػف ودرجتػيف ، للمقيػتس األخػرى السػكع العكػترات مػف عكػترة اػؿ أمػتـ"  كنعـ

 تػػـ ، درجػػ  33 للمقيػػتس عشػػر األركعػػ  العكػػترات درجػػتت مجمػػوع وكلػػغ8  " كػػال"  أجػػتب لمػػف درجػػتت وثػػالث
 : يل  متا مصر ف  السيتس  الواقع إدراؾ فئتت عل  توزيعهت
 8 درج  32 إلى 03 مف:  مؤسؼ واقع 
 8 درج  23 إلى 33 مف:  متغير واقع 
 8 درج  33 إلى 22 مف:  مكهر واقع 
 : بوك لفيسا عمي السياسية المواد لمشاهدل السياسي الوعي مستول مقياس -8
 السيتسػػي  واألوضػػتع كتلقضػػتيت اإللمػػتـ مػػدي السيتسػػ  الػػوع  كمسػػتوي كحػػثال اهػػذ فػػ  إجرائيػػت يقصػػد    

 تماػف التػ  السيتسػي  الخلفيػ  امػتالؾ عػف فضػالً  حولهػت، والتحػتور وتحليلهػت تصػنيفهت علػ  والقػدرة القتئم ،
 الػػػوع  مسػػػتوي قيػػػتس وتػػػـ8 كشػػػأنهت اآلخػػػريف وتوجيػػػه لهػػػت، النتقضػػػ  الرؤيػػػ  وتاػػػويف هت،مسػػػتقكل توقػػػع مػػػف

 ،السػػتكؽ التعريػػؼ فػػ  إليهػػت الًمشػػتر العنتصػػر عػػف االسػػتكيتف صػػحيف  تضػػمنته سػػؤاؿ خػػالؿ مػػف السيتسػػ 
 8  العنتصر هذ  حدأ منهت اؿ تمثؿ اتعكتر 01 السؤاؿ وتضمف

 مجموع  عل  االستكيتف صحيف  أسئل  إطتر ف  تطكيقه قكؿ عرضه تـ المقيتس صدؽ مف وللتأاد     
 استخداـ أيضتً  وتـ مالحظتت، مف أكدو  مت عل  كنتءً  عليه التعديالت كعض إدختؿ تـ امت المحاميف،

 وجود عف العتمل  التحليؿ وأسفر8 له العتمل  الصدؽ الختكتر ( Factor Analysis ) العتمل  التحليؿ
 إل  يشير ممت( 182 مف أاكر)  مرتفع  العتمليف عكترات جميع تشكع درجتت وجتءت للمقيتس، يفعتمل
 :المقيتس  عتمل مف عتمؿ اؿ عكترات عل  التشكعتت مستوي التتليتف الجدوالف وضحيو 8 المقيتس صدؽ
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 التشبعات علي العامل األول لمقياس مستوي الوعي 
 السياسي لدي مشاهدي المواد السياسية الساخرة علي الفيس بوك

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

  18672 8 والعتلـ مصر ف  الراهن  السيتسي  القضتيت اتف  تً تمتم أع 

 18655 8   تالحقهت رغـ مصر تشهدهت الت  السيتسي  األحداث اتف  كيف الركط أستطيع 

 18526 8 والعتلـ مصر ف  الراهن  السيتسي  لألوضتع شتمل  رؤي  تقديـ أستطيع 

 18433 8 ومراحله أجزائه كمختلؼ لمصر السيتس  كتلتتريخ الاتمل  المعرف  أمتلؾ 

 18537 8 والعتلـ مصر ف  الراهن  السيتسي  األوضتع إليه تؤؿ أف يماف مت توقع أستطيع 

 18683 8 خطورةالو  تأـزال مدي حيث مف مصر ف  الراهن  السيتسي  القضتيت ترتيب أستطيع 

 % 308342=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
 

 ( 41جدول رقم ) 

 التشبعات علي العامل الثاني لمقياس مستوي الوعي 
 السياسي لدي مشاهدي المواد السياسية علي الفيس بوك

 التذبعىالطبـــــــــــارةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 18534 8 مصر ف  الراهن  السيتسي  القضتيت مف قضي  أي ف  شخص أي منتقش  أستطيع 

 18560 8   اإلخكتري  القنوات تقدمهت الت  السيتسي  الكرام  ف  دائمت أشترؾ 

 18644 8  مصر ف  السيتسييف المسئوليف انتقتد مف تمانن  الت  السيتسي  الخلفي  امتلؾ 

 18673 8  جتري  سيتسي  أحداث ألي  اضحي  الوقوع حتؿ ف  التصرؼ ايفي  حوؿ النصح أقدـ 

 % 058468=  التشكعتت مف المستخلص  النسك 
 المقيػػتس، تضػػمنهت التػػ  العشػػرة العكػػترات مػػف عكػػترة اػػؿ أمػػتـ"  كػػال"  أجػػتب لمػػف واحػػدة درجػػ  تحديػػد وتػػـ

 درجػػتت مجمػػوع وكلػػغ8 " كػػنعـ " أجػػتب لمػػف درجػػتت وثػػالث ،" مػػت حػػد إلػػ "  إجتكتػػه جػػتءت لمػػف ودرجتػػيف
 :يل  امت السيتس  الوع  مستوي فئتت عل  توزيعهت تـ درج ، 21 للمقيتس عشرةال العكترات
 8درج  05 إلى 01 مف:  منخفض وع  مستوى 
 8درج  32 إلى 06 مف:  متوسط وع  مستوى 
 8درج  21 إلى 33 مف:  مرتفع وع  مستوى 

 : لممبحوث االجتماعي االقتةادل المستول مقياس -9

 تجميعيػػػت مقيتسػػػتً  وهػػػو للمكحػػػوثيف، االجتمػػػتع  االقتصػػػتدي للمسػػػتوي مقيتسػػػتً  االسػػػتكيتف صػػػحيف  تضػػػمنت
 االجتمػػتع ، ومسػػتوا  للمكحػػوث االقتصػػتدي المسػػتوي كػػيف تػػركط مختلفػػ  أكعػػتداً  تقػػيس أسػػئل  5 مػػف يتاػػوف
 والايفيػ  تنقالتػه، فػ  يسػتخدمهت التػ  والوسػيل  سػانه، ونوع للمكحوث، الشهري الدخؿ متوسط: ف  وتتمثؿ
8 يمتلاهػت التػ  السػلع ومسػتوي كهػت، يحظػى التػ  الطكيػ  الرعتي  ونوع المتدي ، تعتمالته ف  يستخدمهت الت 
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 كاؿ ختص  كديل  إجتكتت ثالث  كيف مف االختيتر خالؿ مف سؤاؿ اؿ عل  يجيب أف المكحوث مف وط لب
 االقتصػػتدي مسػػتوا  تحديػػد تػػـ السػػت  األسػػئل  علػػ  مكحػػوث اػػؿ اسػػتجتكتت واقػػع ومػػف حػػدي، علػػ  سػػؤاؿ

 :يل  فيمت للمكحوث، االجتمتع  االقتصتدي المستوي فئتت وتتمثؿ االجتمتع ،
 8درجتت 8 إل  درجتت 5 مف: منخفض اجتمتع  اقتصتدي مستوي 

 8درج  03 إل  درجتت 01 مف: متوسط اجتمتع  اقتصتدي مستوي 

 8درج  07 إل  درج  04 مف: مرتفع اجتمتع  اقتصتدي مستوي 

ىفيىتحلولىالبواناتى:ىظ:ىاألدالوبىالمدتخدمىخامدًا
 المعػتمالت الستخراج (SPSS) اإلحصتئ  الكرنتم  كتستخداـ الكحث لكيتنتت إلحصتئ ا التحليؿ إجراء تـ

جراء  : التتلي  اإلحصتئي  االختكترات وا 
 8المئوي  والنسب التارارات 
 الحستك  المتوسط (Means)  المعيتري االنحراؼو (Standard Division)  

 الواحػد الكعػػد ذو التكػتيف تحليػؿ (One Way Analysis of Variance) اختصػػتراً  المعػروؼ 
 مػػػػػف ألاثػػػػػر الحسػػػػػتكي  المتوسػػػػػطتت كػػػػيف للفػػػػػروؽ اإلحصػػػػػتئي  الداللػػػػػ  لدراسػػػػػ  ANOVA كتسػػػػـ

 (Interval or Ratio) النسك  أو المستف  نوع مف المتغيرات أحد ف  المكحوثيف مف مجموعتيف
 الكعديػػػػ  االختكػػػترات (Post Hoc Tests)  معنػػػػوي فػػػرؽ اقػػػػؿ كطريقػػػػ (LSD: Least 

Significance Differences)  جػػػػراء ، التكػػػػتيف مصػػػػتدر لمعرفػػػػ  كػػػػيف الثنتئيػػػػ  المقترنػػػػتت وا 
 دالػػ  فػػروؽ وجػػود (ANOVA) الواحػػد الكعػػد ذي التكػػتيف تحليػػؿ اختكػػتر يثكػػت التػػ  المجموعػػتت
 عنػػد أي ، فػػأاثر% 84 ثقػػ  درجػػ  عنػػد اإلحصػػتئي  االختكػػترات نتػػتئ  قكػػوؿ وتػػـ ، كينهػػت إحصػػتئيتً 
 8فأقؿ 1814 معنوي  مستوي

 كيرسػػوف ارتكػػتط معتمػػؿ (Person Correlation Coefficient)  العالقػػ  واتجػػت  شػػدة لدراسػػ 
  (Interval or Ratio) النسك  أو المستف  مستوي مف متغيريف كيف االرتكتطي 

 الجزئػػ  االرتكػػتط معتمػػؿ (Partial Correlation)  تػػأثير كتسػػتكعتد متغيػػريف كػػيف العالقػػ  لدراسػػ 
  8الكحث متغيرات مف آخر متغير

ى:البحثىنتائج
 موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد عين  لمضموف التحليلي  الدراس  نتتئ  الكحث نتتئ  تتضمف
  وتـ8 المواد هذ  مشتهدي مف عين  عل  الميداني  الدراس  نتتئ  ثـ ،كوؾ الفيس

 مضموف تحليؿ كتستخداـ جمعهت تـ الت  للكيتنتت اإلحصتئ  التحليؿ واقع مف النتتئ  هذ  إل  التوصؿ
 الت  المنهجي  الخطوات إطتر ف  المواد هذ  مشتهدي عين  رأي واستكيتف ،الستخرة السيتسي  المواد عين 
 8 الميداني  الدراس  نتتئ  ثـ ، التحليلي  الدراس  لنتتئ  عرض يل  وفيمت8 الكحث هذا إجراء ف  إتكتعهت تـ
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ى:ىبوكىالغوسىىموقعىرليىالمنذورةىالداخرةىالدوادوظىالموادىرونظىلمضمونىالتحلولوظىالدرادظىنتائج
 مػػػػػػػػػػف عرضػػػػػػػػػه تػػػػػػػػـػ مػػػػػػػػػت اػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػوؾ الفػػػػػػػػػيس موقػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػتخرة السيتسػػػػػػػػػي  المػػػػػػػػػواد عينػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػمنت

 فاػػػػػػػػػػرهـ"و ،"Asa7be Sarcasm Society: "صػػػػػػػػػػفحت  فػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػتخرة سيتسػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػواد
           أسػػػػػػػػػػػػكوعتً  03 إجمػػػػػػػػػػػػتل  مػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػتمليف صػػػػػػػػػػػػنتعييف أسػػػػػػػػػػػػكوعيف مػػػػػػػػػػػػدار علػػػػػػػػػػػػ  وذلػػػػػػػػػػػػؾ ،" كتسػػػػػػػػػػػػتحمترهـ

 المػػػػػػػػػػػػػػػػػواد عػػػػػػػػػػػػػػػػػدد وكلػػػػػػػػػػػػػػػػػغ8 3102/  01/  8 وحتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  3102/  6/  3 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ(  يومػػػػػػػػػػػػػػػػػتً   87) 
 مػػػػػػػػػتدة، 057 التحليػػػػػػػػػؿ فتػػػػػػػػػرة خػػػػػػػػػالؿ األولػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػفح  فػػػػػػػػػ  عرضػػػػػػػػػهت تػػػػػػػػػـػ التػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػتخرة السيتسػػػػػػػػػي 
 الدراسػػػػػػػػػػػػ  عينػػػػػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػػػػتملت وكػػػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػػػتدة، 003 الثتنيػػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػػفح  فػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػددهت كلػػػػػػػػػػػػغ كينمػػػػػػػػػػػػت

 ،"Asa7be Sarcasm Society"فيصػػػػػػػػفحت  عرضػػػػػػػػهـ تػػػػػػػػـ مػػػػػػػػتدة 371 علػػػػػػػػ  التحليليػػػػػػػػ 
 8التحليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ"  كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحمترهـ فاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهـ" و
 

 :بْك الفيش هْقغ ػلي الضبخزة الضيبصيت الوْاد ػزض أصبليب:  أواًل

 تنػػوع عػػف كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد عينػػ  مضػػموف تحليػػؿ نتػػتئ  اشػػفت
  أسػػػػػػػػػلوب جػػػػػػػػػتء ، للعػػػػػػػػػرض أسػػػػػػػػػتليب ثالثػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػتخداـ عاسػػػػػػػػػت إذ ؛ المػػػػػػػػػواد هػػػػػػػػػذ  عػػػػػػػػػرض أسػػػػػػػػػتليب

 اسػتخدامتً  األاثر اتف حيث ، كينهت مف األول  المرتك  ف "  عنه معكر عنواف تقديـ دوف مضموف وضع" 
 المرتكػػ  فػػ "  فقػػط عػػريض عنػػواف تقػػديـ"  أسػػلوب جػػتء كينمػػت%( 5183) الدراسػػ  عينػػ  المػػواد عػػرض فػػ 

 %( 385) استخدامتً  األقؿ اتف إذ ، األخيرة
 (51)جدول رقم  

 السياسية الساخرة علي موقع الفيس بوك  الموادأساليب عرض 

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار  زضــــؼال أصبليب

 385 02 8 ضػػػعري عنواف كتقديـ االاتفتء 

 2481 87 8 كه ختص مضموف وضع مع عنواف تقديـ 

 5183 058 8 عنه معكر عنواف تقديـ دوف مضموف وضع 

 011 371  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 ف  الغتلب األسلوب هو"  عنه معكر عنواف تقديـ دوف مضموف وضع" أسلوب أف سكؽ ممت ويتكيف
 االستخداـ طكيع  مع ذلؾ ويتفؽ ، عتم  كصف  كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  المواد عرض
 الجتمد النقؿ عل  السيتسي  السخري  مجتؿ ف  مستخدميه غتلكي  اعتمتد إل  شيروي الموقع، لهذا السريع
 8نقله يتـ لمت عنواف وضع مجرد ف  ت ظهر قد ختص  لمس  إضفتء محتول  دوف الستخرة للمواد
 :بْك الفيش هْقغ ػلي الضبخزة الضيبصيت الوْاد ػزض في الوضتخذهت الوتؼذدة الْصبئظ: ثانوًا

 ثراء عف كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد عين  مضموف تحليؿ نتتئ  أفصحت
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 واحد نوع استخداـ التحليؿ نتتئ  كينت إذ تقديمهت؛ ف  المستخدم  المتعددة الوستئط حيث مف المواد هذ 
 خمس  الدراس  عين  تضمنت عتـ وكوجه الواحدة، المتدة عرض ف  المتعددة الوستئط مف نوع مف أاثر أو

 تليهت ،%3484 كنسك  كينهت مف األول  المرتك  ف  الماتوك  النصوص جتءت المتعددة، الوستئط مف أنواع
 مقتطع جتءت وأخيرا ،%0483 كنسك  الفوتوغرافي  الصور ثـ% 3880 كنسك  والمتحرا  الثتكت  الرسوـ
 8 %284 كنسك  الفيديو
 مستحتهت، اكر إل  الفيديو مقتطع وهو المتعددة الوستئط مف النوع هذا استخداـ نسك  انخفتض يرجع وقد

 8  مصر ف  اإلنترنت مستخدم  مف الاثيريف لدي يتوفر ال مت وهو عتلي ، تحميؿ لسرعتت واحتيتجهت
 (41جدول رقم )

 الوسائط المتعددة المستخدمة في عرض 
 المواد السياسية الساخرة علي موقع الفيس بوك 

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار الوتؼذدة الْصبئظ

 3484 333 8 الماتوك  النصوص 

 0383 64 8 الواقعي  الفوتوغرافي  الصور 

 3880 032 8 والمتحرا  الثتكت  الرسومتت 

 284 06 8 الفيديو مقتطع 

 586 22 8 وأيقونتت  رواكط 

 011 383  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد عػػرض فػػ  المسػػتخدم  المتعػػددة الوسػػتئط تنػػوع السػػتكق  النتػػتئ  مػػف ويتكػػيف
 مػػع ذلػػؾ ويتفػػؽ المػػواد، تلػػؾ تقػػديـ فػػ  الوسػػتئط هػػذ  أنػػواع اتفػػ  اسػػتخداـ عػػف فضػػالً  كػػوؾ، الفػػيس موقػػع
 التعكيػر فػ  المتعػددة الوسػتئط أنواع اتف  استخداـ إماتني  لمستخدميه يتيح والذي كوؾ الفيس موقع طكيع 
ف حتػػػػػػػػػػػػػػػػ  الوسػػػػػػػػػػػػػػػتئؿ، واتفػػػػػػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػػػػػػرؽ كشػػػػػػػػػػػػػػػت  نظػػػػػػػػػػػػػػػرهـ وجهػػػػػػػػػػػػػػػتت وتقػػػػػػػػػػػػػػػديـ آرائهػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػف   وا 
 8 ستخرة اتنت

ى

ــًا   هْقتتتتغ ػلتتتتي الضتتتتبخزة الضيبصتتتتيت الوتتتتْاد ػتتتتزض فتتتتي الوضتتتتتخذهت اللغْيتتتتت الوضتتتتتْيبث:  ثالثــ

 :بْك الفيش

( مػتدة 333) الدراسػ  عينػ  فػ  ماتوكػتً  نصػتً  كهػت ظهػر التػ  السيتسػي  المػواد مضػموف تحليػؿ نتتئ  اشفت
 جػػػتء ، كػػوؾ الفػػػيس موقػػع علػػػ  السػػتخرة السيتسػػػي  المػػتدة تقػػػديـ فػػ  لغويػػػ  مسػػتويتت أركعػػػ  اسػػتخداـ عػػف

 ثػػػـ%( 0283) الفصػػػح  العركيػػػ  مسػػػتوي يليػػػه%( 6884) كينهػػػت مػػػف األولػػػ  المرتكػػػ  فػػػ  العتميػػػ  مسػػػتوي
 %(0868) األجنكي  اللغ  وأخيرا%( 483) آراب الفراناو
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 (47) رقم جدول

  عرض في المستخدمة اللغوية المستويات
  بوك الفيس موقع علي الساخرة السياسية المواد

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار ىى اللغْيت الوضتْيبث

 0283 21 8 الفصحى 

  6884 067 8 العتمي 

 483 03 8 آرب الفراناو 

  086 3 8 أجنكي  لغ 

 011 333  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 

 الستخرة السيتسي  المواد عرض ف  الغتلب اللغوي المستوي ه  العتمي  أف الستكق  النتتئ  مف ويتضح    
 تدفعػػه الػػذي الكسػػيط المػػواطف مػػف تنكػػع إذ ؛ مصػػر فػػ  الفاتهػػ  طكيعػػ  مػػع ذلػػؾ ويتفػػؽ كػػوؾ، الفػػيس علػػ 

 اليوميػ  حيتتػه فػ  كهػت يتحػدث التػ  الدارج  لغته كتستخداـ لألوضتع الستخر النقد إل  حيلته وقل  معتنتته
 8 العتمي   وه 

 : بْك الفيش هْقغ ػلي الضبخزة الضيبصيت الوْاد ػزض في الوضتخذهت الضخزيت قْالب: رابطًا

  الفػػػػػػػيس موقػػػػػػػع علػػػػػػػ  السػػػػػػػتخرة السيتسػػػػػػػي  المػػػػػػػواد عػػػػػػػرض فػػػػػػػ  المسػػػػػػػتخدم  السػػػػػػػخري  قوالػػػػػػػب تنوعػػػػػػػت
 فػػػ "  السػػػتخرة المحتاػػػتة"  قتلػػػب جػػػتء للسػػػخري ، قوالػػػب سػػػكع  الدراسػػػ  عينػػػ  تضػػػمنت عػػػتـ وكوجػػػه ، كػػػوؾ

 موضع السيتسي  المواد مف%( 2384) األاكر النسك  عرض ف  استخدامه تـ إذ كينهت؛ مف األول  المرتك 
 محمػد السػتكؽ والػرئيس ، المسػلميف اإلخػواف قيػتدات وأفعػتؿ ألقػواؿ الهزل  التقليد خالؿ مف وذلؾ التحليؿ،
 8 والجيزة راكع  اعتصتم  منص  وقيتدات مرس ،
 مف% 3382 نسك  عرض ف  است خدـ حيث ؛" المقترن  أو المضتهتة"  قتلب جتء الثتني  المرتك  وف 
 عكد الفريؽ كيف ستخرة مقترنتت عدة خالؿ مف واضح كشاؿ القتلب هذا وظهر الدراس ، عين  المواد
 مرس  ومحمد مكترؾ حسن  محمد الستكقيف الرئيسيف وكيف مرس ، محمد الستكؽ والرئيس السيس  الفتتح
 8أخري نتحي  مف منصور عدل  الحتل  والرئيس ، نتحي  مف

  األخيػػػػػػػػػػػرة المراتػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػ "  المفترقػػػػػػػػػػػ " و ،" المكتلغػػػػػػػػػػػ " و ،" السػػػػػػػػػػػتخر التسػػػػػػػػػػػتؤؿ: "  قوالػػػػػػػػػػػب وجػػػػػػػػػػػتءت
 : تسػػػػػػتؤؿ الدراسػػػػػػ  عينػػػػػػ  إطػػػػػػتر فػػػػػػ  تػػػػػػداوالً  وأاثرهػػػػػػت السػػػػػػتخرة التسػػػػػػتؤالت أشػػػػػػهر واػػػػػػتف ، التػػػػػػوال  علػػػػػػ 

  لقػػػػػتلك  كتلنسػػػػػك  أمػػػػػت8 " ؟ إيػػػػػه تقػػػػػول  مصػػػػػري أنػػػػػت سػػػػػألتؾ لػػػػػو: "  وتسػػػػػتؤؿ ،"  ؟ كػػػػػتلثورة قمنػػػػػت لمػػػػػتذا" 
 مشػػػرع مػػػف السػػػخري  علػػػ  الدراسػػػ  عينػػػ  المػػػواد فػػػ  اسػػػتخدامهمت اقتصػػػر فقػػػد"  المفترقػػػ "  و"  المكتلغػػػ " 

 نتحيػ  مػف مصػر فػ  السيتسػييف والمسػئوليف اإلعالميػيف مػف عػدداً  وأفعػتؿ أقػواؿ ومػف نتحيػ ، مػف النهض 
 8 أخري
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 (41) رقم جدول

  عرض فــــي المستخدمة السخرية قوالب
  بوك الفيس موقع علي الساخرة السياسية المواد

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار  الضخزيت قْالب

 785 33 8 كتأللفتظ التالعب أو التوري  قتلب 

 283 8 8 المفترق  قتلب 

 2384 80 8 الستخرة المحتاتة قتلب 

 0288 28 . العكث قتلب 

 3382 57 8 والمقترن  أو المضتهتة قتلب 

 580 06 8 المكتلغ  قتلب 

 0083 23 8 الستخر التستؤؿ قتلب 

 011 371  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 

 المػػواد عػػرض فػػ  المسػػتخدم  السػػخري  قوالػػب قتئمػػ "  السػػتخرة المحتاػػتة"  قتلػػب تصػػدر تفسػػير ويماػػف    
 الضػتحؾ التقليػد علػ  تقػوـ والتػ  ، القتلػب هػذا طكيعػ  ضػوء فػ  كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي 
 كػػذؿ إلػػ  يحتػػتج ال القتلػػب هػػذا أف امػػت ، المصػػرييف مػػف الاثيػػر لػػدي متػػوفرة سػػم  وهػػ  واألفعػػتؿ، لألقػػواؿ
 ثػـ ومػف األخػرى، السػخري  قوالػب مػف كغيػر  مقترنػ  واالكتاػتر اإلكػداع علػ  القػدرة امػتالؾ أو العقلػ  الجهد
 الفػيس موقػع مػع  السػريع التعتمػؿ واقػع مػع متنتغمػتً  يجعلػه مػت وهػذا ، االسػتخداـ فػ  واأليسر األكسط فهو
 8 متالحق  سيتسي  تطورات مف مصر تشهد  مت ومع كوؾ،

 :بْك الفيش هْقغ ػلي الوٌشْرة الضبخزة الضيبصيت ببلوْاد الوقذهت األفكبر طبيؼت:  خامدًا

 الكنتءة، األفاتر: وهمت األفاتر، مف رئيسييف نوعيف إل  التحليلي  الدراس  كعين  المتضمن  األفاتر انقسمت
 المواد، هذ  مف%( 5380) األاكر النسك  ف  ظهرت إذ التحليؿ؛ موضع المواد ف  ظهوراً  األاثر واتنت
 الستكقيف النوعيف اال مف نوع اؿ وتضمف%( 2688) األقؿ النسك  ف  وظهرت الهدام ، واألفاتر
 8الفرعي  األفاتر مف مجموع 
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 (51)جدول رقم 

 طبيعة األفكار المقدمة بالمواد السياسية 
  الساخرة المنشورة علي موقع الفيس بوك

  الوقذهت األفكبر طبيؼت

 الضبخزة الضيبصيت ببلوْاد

ىالتكرار
 (ك)

ىالندبظ
 )%(ىالمئووظ

  أفكبر

 بٌبءة

 684 02 8 الشعب قطتعتت مختلؼ كيف الوطني  المصتلح  تحقيؽ 

  3482 33 8 مصر ف  السيتس  الفستد رموز محتام 

  185 0 8 الشعكي  واالستفتتءات االنتختكتت ف  الجتدة المشترا 

  0182 07 8   السيتسي  المنتصب شغؿ ف  الشكتب مشترا 

 0385 33   8 الثورة أهداؼ لتحقيؽ الفرص  االنتقتلي  الحاوم  إعطتء 

 3286 65 لكالدا حمتي  ف  قيتداته دور وتقدير المصري الجيش احترـا 

 011 063  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

  أفكبر

 ُذاهت

 4386 47 8شهدتهت الت  الثورات كعد مصرك السيتسي  األوضتع تدهور 

 784 8 8   سيتسي  ألسكتب واالعتصتـ التظتهر 

 386 4 8   تخريكي  سيتسي  أهداؼ اتذ جمتعتت إل  االنتمتء 

 0183 00 8 كهت للتستر الخترجي  السيتسي  القوي إل  اللجوء 

 0887 30 8 السيتس  كتلشأف الختص  والقوانيف القواعد احتراـ عدـ 

 088 3 8 للحاـ مكترؾ حسن  محمد الستكؽ الرئيس عودة 

 011 015  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 حمتيػػ  فػػ  قيتداتػػه دور وتقػػدير المصػػري الجػػيش احتػػراـ"  فاػػرة أف( 08 رقػػـ) السػػتكؽ الجػػدوؿ مػػف يتكػػيف
 ؛ الدراسػ  كعينػ  إيجتكيػ  أفاتراً  تروج الت  كتلمواد المقدم  األفاتر كيف مف األول  المرتك  ف  جتءت" الكالد
 عكػػد الفريػػؽ مقترنػػ  خػػالؿ مػػف وذلػػؾ المػػواد، تلػػؾ مػػف%( 3286) األاكػػر النسػػك  فػػ  الفاػػرة هػػذ  ظهػػرت إذ

 كعظمػػ  ويػػوح  األخيػػر هػػذا مػػف يحقػػر كشػػاؿ واألفعػػتؿ األقػػواؿ فػػ  مرسػػ  محمػػد كػػتلرئيس السيسػػ  الفتػػتح
 المرتكػػ  فػػ "  الشػػعكي  االسػػتفتتءات فػػ  الجػػتدة المشػػترا "  فاػػرة جػػتءت كينمػػت8 وقيتداتػػه المصػػري الجػػيش
 8 التحليؿ فترة أثنتء قتئمتً  ياف لـ الشعك  االستفتتء فحدث%( 185) ظهوراً  األقؿ اتنت إذ األخيرة،

 التػػػ  الثػػػورات كعػػػد مصػػػر فػػػ  السيتسػػػي  األوضػػػتع تػػػدهور"  فاػػػرة فجػػػتءت ، الهدامػػػ  لألفاػػػتر كتلنسػػػك  أمػػػت
 الدراسػ  كعينػ  السػلكي  لألفاػتر تػروج التػ  المػواد فػ  ظهػورا األاثػر اتنػت إذ األولػ ؛ المرتكػ  ف "  شهدتهت

 مصػر فػ  األوضػتع كػيف تقػترف الت  التعكيري  الاترياتتيري  الرسوـ مف العديد خالؿ مف وذلؾ%( 4386)
 مكػترؾ حسػن  محمد الستكؽ الرئيس عودة"  فارة جتءت كينمت8  وكعدهمت يونيو 21و ينتير 34 ثورت  قكؿ
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 اهتمػػتـ محػػؿ السػػتكؽ الػػرئيس يعػػد فلػػـ%( 088) ظهػػورا األقػػؿ اتنػػت حيػػث ؛ األخيػػرة المرتكػػ  فػػ "  للحاػػـ
 8  يونيو 21 أحداث كعد وختص ً  الاثيريف

ِوج التػ  أو المتضػمن  األفاتر ارتكتط إل  عتـ كوجه الستكق  النتتئ  وتشير  السػتخرة السيتسػي  المػواد لهػت ت ػر 
 المػػواد هػػذ  أف ذلػػؾ ويعنػػ  ؛ المصػػري المجتمػػع فػػ  الجتريػػ  السيتسػػي  كتألحػػداث كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ 
 المجتمػع، هذا نكض ذاته الوقت ف  وتمثؿ ، المصري المجتمع ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  الواقع عف تعكر

 8 كه الستئدة األفاتر وتعاس

 الفيش هْقغ ػلي الوٌشْرة الضبخزة الضيبصيت الوْاد تؼكضِب التي الضيبصي الْاقغ( أبؼبد) ػٌبصز :داددًا

 فترة خالؿ مصر ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  للواقع افتراضي  صورة التحليلي  الدراس  عين  قدمت :بْك
 القتئم ، مالمحه وتشاؿ الواقع، هذا أكعتد تمثؿ الت  العنتصر مف العديد عل  اشتملت حيث التحليؿ؛
 اؿ اشتملت إذ ؛ستخرة سيتسي  مواد مف العين  هذ  تتضمنه لمت الفاري الثراء يعاس تفتعل  إطتر ف  وذلؾ
 وكوجه 8مصر ف  القتئـ السيتس  للواقع عنصر مف أاثر أو واحد عنصر عل  إمت المواد هذ  مف متدة
 السيتس  للواقع عنتصر تسع  كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد عين  تضمنت عتـ
"  عنصر يليه%( 3886) كينهت مف األول  المرتك  ف "  الجمهوري  رئيس" عنصر جتء مصر، ف 

 عنتصر وجتءت%( 0386" ) الحتلي  االنتقتلي  الحاوم "  عنصر ثـ%( 3184" ) السلط  عل  الصراع
 عل  األخيرة المراتب ف "  الوطني  القوي" و ،"المصري الشعب" و ،" السيتسييف المسئوليف" 

 %(3828%()380%()385)الترتيب
 (22)جدول رقم                                                                   

 عناصر )أبعاد( الواقع السياسي التي تعكسها 
  المواد السياسية الساخرة المنشورة علي موقع الفيس بوك

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار الضيبصي الْاقغ( أبؼبد) ػٌبصز

 380 07 8 المصري الشعب 

 784 26 8   مصر ف  السيتسي  المؤسستت 

 3184 78 8   السلط  عل  الصراع 

 0385 44 8   المصري  السيتسي  الرموز 

 3886 038 8   الجمهوريػ  رئيس 

 281 02 8   المصري  السيتسي  األحزاب 

  0386 53 8   الحتلي  االنتقتلي  الحاوم 

 385 31 8   المصرييف السيتسييف المسئوليف 

 382 01 8   المصري  الوطني  السيتسي  القوي 

 011 324  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي
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 السػلط  علػ  الصراع"  و ،"   الجمهوري  رئيس( : " ك عدي) عنصري أف الستكق  النتتئ  مف ويتضح     
 الفػػيس كموقػػع ع ِرضػػت التػػ  السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد مػػف%( 4183) األاكػػر النسػػك  ارتاػػتز محػػور مػػثال" 

 كهػػت مػػرت التػػ  السيتسػػي  األحػػداث معظػػـ ارتكػػتط مػػع تتفػػؽ منطقيػػ  نتيجػػ  وهػػ  ، التحليػػؿ فتػػرة خػػالؿ كػػوؾ
 ف  كه أنصتر  تمسؾ ثـ عليه، القكض ثـ كعزله، كدًءا مرس  محمد الستكؽ كتلرئيس الفترة تلؾ خالؿ الكالد

 القػػػوي إلػػػ  لجػػػوء  وأخيػػػرا االعتصػػػتمتف، هػػػذاف فػػػض كعػػػد علػػػيهـ القػػػكض ثػػػـ ، والجيػػػزة راكعػػػ  اعتصػػػتم 
 الفريػؽ وأنصتر مرس ، محمد أنصتر كيف مت السلط  عل  كتلصراع األحداث هذ  ارتكتط واذلؾ8 األجنكي 
 اسـ عليه أطلؽ لمت التصدي مف تمانه شرعي  يمنحه تفويض المصري الشعب مف طلب عندمت السيس 
 8 إرهتب
 بةةالمواد المقدمةةة األفكةةار بطبيعةةة والخاةةةة لهةةا السةةابقة والنتيجةةة النتيجةةة هةةذ  واقةةع ومةةن عةةام  وبوجةةه

 هةو عمةا كبيةر حد إلي معبر  ةورة تقدم المواد هذ  من يتبين ، بوك الفيس موقع عمي الساخرة السياسية
 الواقةةع شةةكل مو مالمةة  - مةةا نوعةةا   - تعكةةس منهةةا مل ، السياسةةي المسةةتول عمةةي مةةةر فةةي بالفعةةل قةةائم

 الواقعيةة، السياسةية األحةداث عةن معبةرة مفكةار مةن تقدمةه مةا خالل من وذلك   مةر في القائم السياسي
 . بها المتةمة األوياع تتناول وميامين ، األحداث هذ  ب طراف متعمقة وآرا 

 : الوْاد ُذٍ هضوْى يؼكضِب كوب بْك الفيش هْقغ ػلي الوٌشْرة الضبخزة الضيبصيت الوْاد أُذاف: ادابًط

 أهداؼ تسع  التحليؿ فترة خالؿ كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد عين  عاست
"  هدؼ يليه%( 3388) كينهت مف األول  المرتك  ف "  سيتسي  رموز منتصرة"  هدؼ جتء ، رئيسي 
"  هدؼ يليه%( 0385" ) متطرف  قطتعتت مهتجم "  هدؼ ثـ%( 0785" ) سيتسي  لشتئعتت التروي 
 التحليؿ موضع المواد عين  عاستهت فقد المتكقي  أهداؼ الخمس  أمت%( 0288" ) السيتس  الفستد إظهتر
 مف% 783 نسك  ف  ظهر إذ ؛"  سيتسي  وأحداث أفعتؿ استناتر"  هدؼ هو أكرزهت واتف قليل ، كنسب
 8 المواد هذ 
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 (25)جدول رقم 

 أهداف المواد السياسية الساخرة المنشورة
 علي موقع الفيس بوك كما يعكسها مضمون هذه المواد

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار الضبخزة الضيبصيت الوْاد أُذاف

 0288 28 8   السيتس  الفستد إظهتر 

 481 03 8   معين  وجمتعتت أفراد استثترة 

 486 05 8   السيتس  التخكط إكراز 

  0385 30 8 سيتسيت متطرف  وفئتت قطتعتت مهتجم 

  0785 43 8 سيتسي  إلشتعتت التروي 

 783 32 8 مشين  سيتسي  أحداث أو أفعتؿ استناتر 

 3388 53 8 سيتسي  رموز منتصرة 

 684 30 8 سيتسي  شخصيتت أو كمسئوليف االستهزاء 

 285 01 8 سيتسي  أحداث مف التعجب 

 011 371  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 الاترونيػ  دعتئيػ  حػرب مػف التحليػؿ فتػرة خػالؿ المصػري المجتمػع شػهد  مػت مػع الستكق  النتتئ  وتتفؽ    
 عكػػد والفريػػؽ نتحيػػ ، مػػف مرسػػ  محمػػد السػػتكؽ الػػرئيس مػػف اػػؿ أنصػػتر كػػوؾ الفػػيس عكػػر ختضػػهت ضػػتري 
: هػدف  اتف ثـ مف و عليه؛ والتأثير العتـ الرأي لتوجيه محتول  ف  وذلؾ أخري؛ نتحي  مف السيس  الفتتح

 داخلػػ  سيتسػػ  عػػتـ مجػػتؿ أي فػػ  كػػروزاً  األاثػػر همػػت"  للشػػتئعتت التػػروي "  و ،" سيتسػػي  رمػػوز منتصػػرة" 
 8 التحليؿ فترة خالؿ
 :  بْك الفيش هْقغ ػلي الوٌشْرة الضبخزة الضيبصيت الوْاد إليِب تضتٌذ التي االقٌبػيت الوذاخل :ثامنًا

 تنوع عف كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد عين  مضموف تحليؿ نتتئ  أفصحت
 تكيف مت ومنهت واحد، مدخؿ إل  استنتد  تكيف مت فمنهت إقنتعي ؛ مداخؿ إل  استنتدهت حيث مف المواد هذ 

 طكيع  إل  التنوع هذا يرجع وقد مدخؿ؛ أي إل  استنتد  عدـ تكيف مت ومنهت مدخؿ، مف أاثر إل  استنتد 
 وتعدد تكتينه عف فضالً  المهني ، إل  يفتقد قد عتديتً  جمهوراً  كوصفه كوؾ الفيس مستخدم  جمهور
 8قطتعتته
 المػػداخؿ وهمػػت االقنتعيػػ ، المػػداخؿ مػػف رئيسػػييف نػػوعيف علػػ  التحليليػػ  الدراسػػ  عينػػ  اشػػتملت عػػتـ وكوجػػه

 8 الفرعي  المداخؿ مف مجموع  منهمت نوع اؿ وتضمف العقلي ، أو المنطقي  والمداخؿ العتطفي ،
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 (22)جدول رقم 

 المداخل االقناعية التي تستند إليها المواد 
  المنشورة علي موقع الفيس بوكالسياسية الساخرة 

  إليِب تضتٌذ التي الوذاخل

 الضـبخزة الضيبصيت الوْاد

ىالتكرار
 (ك)

ىالندبظ
 )%(ىالمئووظ

 ػبطفيت

 483 4 8 التهويؿ 

 0082 00 8 الترغيب 

  3788 37 8 والرغكتت الغرائز مختطك 

 4385   42 8 المجتمع ف  كترزة جه  أو شخصي  كرأي االستشهتد 

 011 86  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 ػقليت

 083 3 8 معروف  حقتئؽ عرض 

 5486 83 8 الواقع مف وشواهد أمثل  إل  االستنتد 

 3086 20 8 الخكراء آراء إل  االستنتد 

 حصتئيتت كتقترير االستشهتد  681 01 8 وعلمي  رسمي  وا 

 383 5 8 التتريخ مف أمثل  إل  االستنتد 

 011 032  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 المجتمػع فػ  كػترزة جهػ  أو شخصػي  كػرأي االستشػهتد مػدخؿ أف( 33 رقػـ)  الستكؽ الجدوؿ مف يتكيف    
 السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد فػػ  المسػػتخدم  العتطفيػػ  المػػداخؿ كػػيف مػػف%( 4385) األولػػ  المرتكػػ  فػػ  جػػتء

8  كهػت الكسيط التغيير مع مشهوريف سيتسييف أو ممثليف عكترات استخداـ ف  ذلؾ وظهر ، التحليؿ موضع
 األوضػػتع خطػػورة إكػػراز خػػالؿ مػػف اسػػتخدامه وتػػـ%( 483) األخيػػرة المرتكػػ  فػػ  التهويػػؿ مػػدخؿ جػػتء كينمػػت

 8 السخري  تستوجب الت  الحيل  قل  حد إل  السيتسي 
 فػػ  الواقػع مػف وشػواهد أمثلػػ  إلػ  االسػتنتد مػدخؿ جػػتء ، أنػواع خمسػ  فاتنػت العقليػػ  للمػداخؿ كتلنسػك  أمػت

 مواقػؼ عػف تعكػر صػوراً  عػرض خػالؿ مف%( 5486) استخدامتً  األاثر اتف إذ ؛ كينهت مف األول  المرتك 
 الخكػػػراء آراء إلػػػ  االسػػػتنتد مػػػدخؿ جػػػتء الثتنيػػػ  المرتكػػػ  وفػػػ 8  عليهػػػت سػػػتخرة تعليقػػػتت ترايػػػب مػػػع واقعيػػػ 

 فقػػػػد المتكقيػػػػ  الثالثػػػػ  للمػػػػداخؿ وكتلنسػػػػك 8  األوضػػػػتع علػػػػ  السػػػػتخر كػػػػتلتعليؽ للخػػػػرج اأسػػػػتس%( 3086)
 8 لهت المحدود االستخداـ يعاس مت وهو%( 0385) نسك  كإجمتل  است خِدمت

         في القبئن الضيبصي الٌظبم ًحْ بْك الفيش هْقغ ػلي الوٌشْرة الضبخزة الضيبصيت الوْاد اتجبُبث :تادطًا

    :هصز

 النسك  أف عف كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد عين  مضموف تحليؿ نتتئ  اشفت
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 نسك  جتءت كينمت مصر، ف  القتئـ السيتس  للنظتـ معترض  جتءت المواد هذ  مف%( 4285) األاكر
 %(8  0083)   محتيدة فجتءت األقؿ النسك  أمت النظتـ، لهذا مؤيدة منهت% 2481
 السػػخري  طكيعػػ  ظػػؿ فػػ  الدراسػػ  كعينػػ  مصػػر فػػ  القػػتئـ للنظػػتـ المعترضػػ  المػػواد نسػػك  ارتفػػتع تفسػػير ويماػػف

 سيتسػػيتً  السػػتخر المضػػموف ياػػوف أف الكػػد ثػـػ ومػػف ، والػػرفض النقػػد علػػ  تقػػـو فهػػ  ؛ ذاتهػػت حػػد فػػ  السيتسػػي 
 السيتسػي  األوضػتع تدهور سكؽ مت إل  ويضتؼ ، والرفض النقد عل  جوهر  ف  يقـو ألنه ؛ معترضتً  مضمونتً 

 8   السيتسي  التيترات تنتحر نتيج  كهت تمر الت  المرحل  وصعوك  مصر ف 
 (22)جدول رقم 

 اتجاهات المواد السياسية الساخرة المنشورة علي 
 موقع الفيس بوك نحو النظام السياسي القائم في مصر

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار الضبخزة الضيبصيت الوْاد اتجبُبث

 2481 87 8 مؤيد 

 0083 23 8 محتيد 

 4285 041 8 معترض 

 011 371  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي
ى

ر هتتتذ  :   راذرًا اد حتتْت  الٌظتتتز ّّجِتتتبث اآلراء فتتتي اتفتتتب  تبلتتْت  الضتتتبخزة الضيبصتتتيت الوتتْت

 :   بْك الفيش هْقغ ػلي الوٌشْرة

 الكحػث كعينػ  المتضػمن  السػتخرة السيتسػي  المػواد حػوؿ النظػر ووجهػتت اآلراء فػ  اتفتؽ تكلور مدي دراس  تمت
 مػػف العػػدد هػػذا يمثػػؿ حيػػث ؛ المػػواد هػػذ  مػػف مػػتدة اػػؿ منتقشػػ  فػػ  طرحهػػت تػـػ آراء 01 أخػػر تحليػػؿ خػػالؿ مػػف

 كتسػػػتمرار المػػتدة حػػوؿ اآلراء فػػػ  اتفػػتؽ تكلػػور مػػدي قيػػػتس خاللػػه مػػف للكتحػػث أماػػػف الػػذي األدنػػى الحػػد اآلراء
 8 الفئ  هذ  دراس  ألسلوب وفقت منتقشتهت

 موقػع علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  المػواد كعينػ  الختصػ  المنتقشػتت مضػموف تحليػؿ نتتئ  اشفت وقد
 وعػف ، التحليػؿ فتػرة خػالؿ حولهػت التحػتور يػتـ لػـ المػواد هػذ  مػف%( 580) متدة 06 أف عف ،كوؾ الفيس
 طرحهػػت تػػـ التػػ  اآلراء عػػدد يتجػػتوز لػػـ الفتػػرة هػػذ  خػػالؿ حولهػػت التحػػتور تػػـ التػػ  المػػواد مػػف مػػتدة 23 أف

 خاللػه مػف يماػف وال ، محػدود عػدد وهػو ، فقػط أراء 8 أو 7 التحليػؿ فتػرة نهتيػ  حتػ  منهـ متدة اؿ حوؿ
( آراء 01) الفئػػ  هػذ  دراسػػ  ألسػلوب وفقػتً  المػػتدة حػوؿ النظػر ووجهػػتت اآلراء فػ  اتفػتؽ تكلػػور مػدي قيػتس
 8  المواد هذ  استكعتد تـ ثـ ومف
 السػتخرة السيتسػي  المػواد حوؿ النظر ووجهتت اآلراء ف  اتفتؽ تكلور مدي دراس  تمت سكؽ مت عل  وكنتءً 

%( 7384) التحليػػؿ موضػػع المػػواد مػػف فقػػط مػػتدة 320 علػػ  كػػتلتطكيؽ كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  المنشػػورة
 ووجهػتت اآلراء فػ  محػدود اتفػتؽ تكلػور المػواد هػذ  مػف%( 3582) األاكر النسك  أف الدراس  نتتئ  وكينت
 ؛ حولهػت النظػر ووجهػتت اآلراء فػ  واضح اتفتؽ تكلور منهت%( 0181) األقؿ النسك  كينمت ، حولهت النظر
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 المجتمػػػع داخػػػؿ اكيػػػر سيتسػػػ  وتشػػػتت انقسػػػتـ مػػػف تشػػػهد  ومػػػت التحليػػػؿ فتػػػرة طكيعػػػ  إلػػػ  ذلػػػؾ يرجػػػع وقػػػد
 8   المصري

 (22)جدول رقم 
 مدي تبلور اتفاق في اآلراء ووجهات النظر حول 

 المواد السياسية الساخرة المنشورة علي موقع الفيس بوك

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار اتفب  تبلْر هذ 

 0483 24 8 اتفتؽ يتكلور لـ 

 3582 016 8 محدود اتفتؽ تكلور 

 3784 55 8 متوسط اتفتؽ تكلور 

 0181 32 8 واضح اتفتؽ تكلور 

 011 320  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 
ىموقـعىىرلـيىىالمنذـورةىىالدـاخرةىىالدوادـوظىىالمـوادىىمذاهديىرونظىرليىالمودانوظىالدرادظىنتائج

ى:ىبوكىالغوس
 إلػػ  كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد مشػػتهدي عينػػ  علػػ  الميدانيػػ  الدراسػػ  نتػػتئ  تشػػير

 8الكحث فروض اختكترات نتتئ  ثـ العتم ، النتتئ  مف مجموع 
 

ى:ىالمودانوظىللدرادظىالطامظىالنتائج
 النتتئ  عف تتضمنه  تال سييالمقت لكنود واستجتكتتهـ االستكيتف أسئل  عل  المكحوثيف إجتكتت أفصحت
 :اآلتي  العتم 

 السيتسي  المواد مقدم  ف   السيتسييف المسئوليف وأفعتؿ أقواؿ مف تسخر الت  السيتسي  المواد تجتء -1
 مف تسخر الت  المواد تليهت%( 5387) كوؾ الفيس عكر مشتهدتهت العين  أفراد يفضؿ الت  الستخرة
 السيتسي  األوضتع مف تسخر الت  المواد ثـ ،% 0682 كنسك  معين  سيتسي  أحزاب أو فئتت أو قطتعتت
 مجملهت ف  تكلغ قليل  كنسب الستخرة السيتسي  المواد مف أخري أنواع ذلؾ ويل  ،%0487 كنسك  القتئم 
 8 العين  أفراد تفضيالت إجمتل  مف% 380

 الفيس عل  الستخرة السيتسي  للمواد يتعرضوف%( 3680) الكحث عين  أفراد مف األاكر النسك  أف -2
 يتعرضوف مف مكتشرة يليهـ ، الموقع لهذا اليوم  استخدامهـ مرات مف مرة اؿ ف  أي دائـ، كشاؿ كوؾ
 هذ  مف ويتكيف%( 2587) كوؾ للفيس األسكوع  استخدامهـ مرات كعض ف  أي أحيتنًت، المواد لهذ 

 أفراد أغلكي  لدي متوسط  أو مرتفع  كوؾ الفيس عل  الستخرة السيتسي  للمواد التعرض اثتف  أف النتتئ 
 8 %(7288) العين 
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 (55) رقن جذّ 

 بْك الفيش هْقغ ػلي الضبخزة الضيبصيت للوْاد التؼزض كثبفت

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار التؼزض كثبفت

 0580 53 8   التعرض قليؿ 

 2587 035 8   التعرض متوسط 

 3680 076 8   التعرض اثيػػؼ 

 011 286  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  المواد مشتهدي عين  أفراد مف% 4286 أف االستكيتف نتتئ  كينت -3
 إدراؾ مستوي لديهـ  هـمن%  2381 كينمت ، الموقع هذا لخصتئص متوسط إدراؾ مستوي لديهـ كوؾ
 المواد مشتهدي عين  أفراد مف%( 7686) العظم  الغتلكي  أف ذلؾ ويعن  الخصتئص؛ لهذ  مرتفع

 8 الموقع هذا لخصتئص مرتفع أو متوسط إدراؾ مستوي لديهـ كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي 
 عف فضالً  مصر، ف  كوؾ الفيس موقع مستخدم  قتعدة اتستع ضوء ف  النتيج  هذ  تفسير ويماف
 السنوات خالؿ المصرييف مف الاثير لدي االستخداـ هذا اثتف  وزيتدة استخدامه، لفترة النسك  الطوؿ
 8 األخيرة
 24و 34 كيف مت أعمترهـ تتراوح%( 4183) المكحوثيف غتلكي  أف العين  خصتئص واقع مف يالحظ امت

 األاثر العمري  الفئ  كتعتكترهـ ؛ كوؾ الفيس كخصتئص ودراي  علمتً  األاثر الشكتب مف أنهـ أي عتمًت،
 8  المختلف  االتصتلي  لتطكيقتتهت استخدامتً  واألاثر ،  (Web 2)التفتعل  االنترنت لتانولوجيت معتصرةً 

 

 (56)جذّ  رقن 

 هضتْ  إدراك الخصبئص االتصبليت لوْقغ الفيش بْك 

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار اإلدراك هضتْ 

 0382 38 8 منخفض إدراؾ مستوي 

 4286 302 8 متوسػط إدراؾ مستوي 

 2381 024 8 مػرتفع إدراؾ مستوي 

 011 286  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 السيتسي  المواد مشتهدة دوافع مقيتس عكترات مف عكترة اؿ أمتـ المكحوثيف استجتكتت أفصحت -4
 المواد هذ  لمشتهدة قوي  طقوسي  دوافع لديهـ مف نسك  ارتفتع عف كوؾ الفيس موقع عكر الستخرة

 8 المشتهدة لهذ %( 885) قوي  وظيفي  دوافع لديهـ مف نسك  انخفتض مقتكؿ ف %( 7188)
 ف  الفاته  عل  يعتمد ترفيه  مضموف كوصفهت الستخرة السيتسي  المواد طكيع  مع النتيج  هذ  وتتفؽ
 المضموف عف والكحث الفراغ أوقتت وقضتء التسلي  كدافع لمشتهدته الاثيريف يلجأ ثـ ومف األوؿ؛ المقتـ

 8 الطريؼ
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 (22)جدول رقم 

  دوافع التعرض للمواد السياسية الساخرة المنشورة علي موقع الفيس بوك

  الضيبصيت للوْاد التؼزض دّافغ

 بْك الفيش هْقغ ػلي الضبخزة

ىالتكرار
 (ك)

ىالندبظ
 )%(ىالمئووظ

 دّافغ

 طقْصيت

  284 03 8 منخفض 

  0485 53 8 متوسط 

  7188 230 8 مرتفع 

 011 286  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

  دّافغ

 ًفؼيــت

  5086 334 8 منخفض 

  3786 003 8 متوسط 

  885 27 8 مرتفع 

 011 286  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 يثقػوف منهـ%( 4388) األاكر النسك  أف إل  االستكيتف أسئل  عل  الكحث عين  أفراد إجتكتت أشترت -5
 النسػك  تمتمػتً  تثؽ كينمت ، كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد مضموف ف  مت حد إل 
%( 7686) ارتفػتع ضػوء فػ  النتيجػ  هػذ  تفسير ويماف8  المواد هذ  مضموف ف %( 0884) منهـ األقؿ
 حػػػتالت اثػػرة عػػف فضػػالً  كػػوؾ الفػػيس موقػػع لخصػػػتئص متوسػػط أو مرتفػػع إدراؾ مسػػتوي لػػديهـ مػػف نسػػك 

 8 األخيرة الفترة ف  الكالد ستدت الت  والتخويف التشايؾ
 (22)جدول رقم 

 مدي الثقة في المضمون المقدم بالمواد السياسية الساخرة المنشورة علي موقع الفيس بوك 

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار الثقت هذ 

 3485 013 8 اإلطالؽ عل  يثؽ ال 

 4388 307 8  مػػػت حد إل  يثؽ 

 0884 66 8 اػػكيرة كدرج  يثؽ 

 011 286  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 الفػػيس موقػػع علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد مشػػتهدي عينػػ  أفػػراد مػػف% 5381أف االسػػتكيتف نتػػتئ  كينػػت -6
 أف ذلػؾ ويعنػ  ؛ نحوهػت محتيػد اتجػت  لػديهـ  هـمن% 0187 كينمت ، المواد هذ  نحو ايجتك  اتجت  لديهـ كوؾ

 لػديهـ كػوؾ الفػيس موقػع علػ  السػتخرة السيتسػي  المػواد مشػتهدي عينػ  أفػراد مػف%( 6387) العظم  الغتلكي 
 أو اثيفػ  نسػك  ارتفػتع مػف تكيف أف سكؽ مت مع النتيج  هذ  وتتفؽ8  المواد هذ  نحو محتيد أو ايجتك  اتجت 

 %( 8 7288) كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  المواد مشتهدة متوسط 
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 موقػػع علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد نحػػو ايجػػتك  اتجػػت  لػػديهـ مػػف نسػػك  ارتفػػتع تفسػػير ويماػػف
 األاثػر األداة كمثتكػ  المػواد هػذ  اعتكػتر مػف الكحػث عينػ  أفػراد غتلكيػ  إليػه أشػتر مػت ضػوء فػ  كػوؾ الفيس
 ويستحوذ األنظتر يلفت كأسلوب الالذع النقد ولتوجيه ، السيتسي  النظر ووجهتت اآلراء عف للتعكير فتعلي 
 8  االنتكت  عل 

 (21)جدول رقم 

 االتجاه نحو المواد السياسية الساخرة المنشورة علي موقع الفيس بوك 

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار االتجـــــــــــــبٍ

  3483 011 8 سلك  اتجػت 

  0187 32 8 محتيد اتجػت 

  5381 343 8 ايجتك  اتجت 

 011 286 الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 
 أف عػػف السيتسػػ  الػػوع  مسػػتوي مقيػػتس عكػػترات مػػف عكػػترة اػػؿ أمػػتـ المكحػػوثيف اسػػتجتكتت أفصػػحت -7

 لػػديهـ% 2784 نسػػك  كينمػػت ، السيتسػػ  الػػوع  مػػف متوسػػط مسػػتوي لػػديهـ%( 3783) مػػنهـ األاكػػر النسػػك 
 لػػػديهـ أف تكػػػيف الكحػػػث عينػػػ  أفػػػراد مػػػف%( 7588) العظمػػػ  الغتلكيػػػ  أف ذلػػػؾ ويعنػػػ  ، مػػػنخفض مسػػػتوي
 فػ  السيتسػي  الممترسػتت حداثػ  مػع النتيجػ  هذ  وتتفؽ8  السيتس  الوع  مف منخفض أو متوسط مستوي
 فضػالً  ، ينػتير 34 ثػورة كه أطتحت الذي النظتـ ظؿ ف  عتمتً  21 مف ألاثر استمر قمع كعد نسكيتً  مصر
 8  األخيرة الفترة ف  اكيرة كدرج  وتعقدهت ، مصر ف  السيتسي  والتطورات األحداث تالحؽ عف

 (11جدول رقم )

 مستوي الوعي السياسي لدي مشاهدي المواد السياسية الساخرة بموقع الفيس بوك 

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار الضيبصي الْػي هضتْ 

 2784 042 8 منخفض وع  مستوي 

 3783 083 8 متوسػط وع  مستوي 

 0280 43 8 مػرتفع وع  مستوي 

 011 286  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد مشػػتهدي عينػػ  رأي اسػػتكيتف نتػػتئ  اشػػفت -8
 إذ المػواد، كهػذ  المقػدـ االفتراضػ  السيتسػ  الواقػع لمالمح مرتفع إدراؾ مستوي لديهـ مف نسك  ارتفتع عف
 8 مت حد إل  اكيرة نسك  وه  ،%3182 نسكتهـ كلغت
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 (14جدول رقم )

 مستوي إدراك الواقع السياسي االفتراضي المقدم 
 بالمواد السياسية الساخرة المنشورة علي موقع الفيس بوك 

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار االفتزاضي الضيبصي الْاقغ إدراك هضتْ 

 2684 038 8 منخفض إدراؾ مستوي 

 3383 77 8 متوسػط إدراؾ مستوي 

 3182 051 8 مػرتفع إدراؾ مستوي 

 011 286  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 التعػػرض اثيفػػ  العينػػ  أفػرد نسػػك  ارتفػػتع مػف إليػػه اإلشػػترة سػػكقت مػت ضػػوء فػػ  النتيجػ  هػػذ  تفسػػير ويماػف
 يقػػػدـ كمػػػت المعرفػػػ  زيػػػتدة شػػػأنهت مػػػف التعػػػرض فزيػػػتدة ؛ كػػػوؾ الفػػػيس موقػػػع علػػػ  السػػػتخرة السيتسػػػي  للمػػػواد

 8  الجيد واالستقكتؿ االنتكت  إل  تدفع والت  له التعرض يتـ مت نحو االتجت  ايجتكي  ظؿ ف  وخصوصتً 
 ، المقػػدـ المضػػموف رمزيػػ  إدراؾ مسػػتوي ارتفػػتع كتلضػػرورة يعنػػ  ال الجيػػد واالسػػتقكتؿ االنتكػػت  هػػذا أف إال

 نتػػتئ  أيضػػتً  أشػػترت إذ ؛ كتلفعػػؿ تكػػيف مػػت وهػػو ، الوسػػيل  خصػػتئص إدراؾ مسػػتوي توسػػط ظػػؿ فػػ  ختصػػ 
 المقدـ السيتس  الواقع لرمزي  متوسط إدراؾ مستوي لديهـ%( 6385) العين  أفراد غتلكي  أف إل  االستكيتف
 8  كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  كتلمواد

 

 (11جدول رقم )

 مستوي إدراك رمزية الواقع السياسي االفتراضي المقدم 
 بالمواد السياسية الساخرة المنشورة علي موقع الفيس بوك 

 )%(ىالمئووظىالندبظ (ك)ىالتكرار الزهزيت إدراك هضتْ 

 483 30 8 منخفض إدراؾ مستوي 

 6385 385 8 متوسػط إدراؾ مستوي 

 3183 71 8 مػرتفع إدراؾ مستوي 

 011 286  الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  الواقع إدراؾ مقيتس عكترات مف عكترة اؿ أمتـ المكحوثيف استجتكتت أفصحت -9
 متغيػػراً  تػػرا % 3283 نسػػك  كينمػػت مؤسػػفًت، الواقػػع هػػذا يػػروف%( 5784) مػػنهـ األاكػػر النسػػك  أف عػػف مصػػر
 القػػتئـ السيتسػػ  الواقػػع يػػدراوف الكحػػث عينػػ  أفػػراد مػػف%( 8086) العظمػػ  الغتلكيػػ  أف ذلػػؾ ويعنػػ  ومتقلكػػًت،
 األخيػرة الفتػرة فػ  مصػر شػهدته مػت مػع النتيجػ  هػذ  وتتفػؽ متقلكًت، أو مؤسفتً  واقعتً  أنه عل  مصر ف  كتلفعؿ
 عػػف فضػػالً  األكريػػتء، مػػف العشػػرات ضػػحيتهت راح مؤسػػف  سيتسػػي  وأحػػداث واضػػح ، سيتسػػي  اضػػطراكتت مػػف

 8المتكتين  السيتسي  التوجهتت ذات القطتعتت كعض تنتحر
 

ى:ىالبحثىفروضىاختباراتىنتائج
 علػ  السػتخرة السيتسػي  المػواد مشػتهدي عينػ  علػ  الميدانيػ  الدراسػ  فػ  جمعهت تـ الت  الكيتنتت واقع مف
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 لهػذ  اإلحصػتئ  التحليػؿ كػإجراء الكحػث فػروض اختكػتر تػـ االسػتكيتف صػحيف  كتسػتخداـ كػوؾ الفػيس موقع
جراء ، الكيتنتت  : يل  امت وذلؾ (SPSS) اإلحصتئ  الكرنتم  كتستخداـ اإلحصتئي  االختكترات وا 
 :   األول الفر 

 للمػػػػواد كػػػػوؾ الفػػػػيس موقػػػػع مسػػػػتخدم  تعػػػػرض اثتفػػػػ  كػػػػيف إحصػػػػتئي  داللػػػػ  ذات ارتكتطيػػػػ  عالقػػػػ  توجػػػػد" 
درااهـ كه، المنشورة الستخرة السيتسي   8 " مصر ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  للواقع وا 
 : الفرض هذا ف  إليهمت الم شتر المتغيريف كيف العالق  التتل  الجدوؿ ويوضح

 
 (33)جذّ  رقن 

 د الضيبصيت الؼالقت بيي كثبفت تؼزض هضتخذهي هْقغ الفيش بْك للوْا

 ، ّإدراكِن للْاقغ الضيبصي القبئن ببلفؼل في هصز الضبخزة الوٌشْرة بَ

  الضيبصي الْاقغ إدراك

  هصـز في ببلفؼل القبئن

 الفيش ػلي الضبخزة الضيبصيت للوْاد التؼزض كثبفت

 بْك

 قليل

 التؼزض

 هتْصظ

 التؼزض

 كثيف

 التؼزض

  اإلجوبلي

ضبت ْيت ّاٌل   الوئ

 % ك % ك % ك % ك

 5784 363 7388 044 5680 87 3886 08 . هؤصــف ّاقــغ 

 3283 83 0484 38 3780 30 2383 33 .  هتغيــز ّاقـــغ 

 782 22 085 2 387 6 2488 32 .  هبِـــز ّاقـــغ 

 011 286 011 076 011 035 011 53   الوئْيت ّالٌضبت اإلجوبلي

 فػ  التكػتيف تحليػؿ كػإجراء( 22 رقػـ) السػتكؽ الجػدوؿ فػ  إليهمػت الم شػتر المتغيػريف كػيف العالقػ  اختكتر وتـ
 علػ  السػتخرة السيتسػي  للمػواد التعػرض لاثتف  الثالث الفئتت كيف الفروؽ معنوي  مدي الختكتر واحد اتجت 
 8مصر ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  الواقع إدراؾ مقيتس عل  كوؾ الفيس موقع

 (34جذّ  رقن )

 تحليل التببيي بيي الفئبث الثالث لوتغيز كثبفت تؼزض هضتخذهي هْقغ الفيش بْك 

 زللوْاد الضيبصيت الضبخزة الوٌشْرة بَ ػلي هقيبس إدراكِن للْاقغ الضيبصي القبئن في هص

 التببيي هصبدر
 درجبث

 الحزيت

 هجوْع

 الوزبؼبث

 هتْصظ

 الوزبؼبث
 F قيوت

 هضتْ 

 الوؼٌْيت

 078208 258527 3 المجموعةات بين
36887
2 

 18205 0338371 283 المجموعات داخل 18111

 ------ 0508007 285 الوجوــــْع

 السػػتخرة السيتسػػي  للمػػواد التعػػرض اثتفػػ  متغيػػر فئػػتت كػػيف دالػػ  فػػروؽ وجػػود عػػف االختكػػتر نتػػتئ  وأسػػفرت
=   Fقيمػػػ  جػػػتءت إذ مصػػػر، فػػػ  القػػػتئـ السيتسػػػ  الواقػػػع إدراؾ مقيػػػتس علػػػ  كػػػوؾ الفػػػيس موقػػػع علػػػ 
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 ( 18111=   المعنوي  مستوي)  إحصتئيت دال  وه  368872
 كوؾ الفيس موقع عل  الستخرة السيتسي  للمواد التعرض لاثتف  الثالث الفئتت كيف التكتيف مصتدر ولمعرف 
 مصػػتدر لدراسػػ ( LSD) اختكػػتر إجػػراء تػػـ ؛ مصػػر فػػ  كتلفعػػؿ القػػتئـ السيتسػػ  الواقػػع إدراؾ مقيػػتس علػػ 
 اػؿ كػيف مصػر ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  الواقع إدراؾ ف  دال  فروؽ وجود وتكيف الفئتت، هذ  كيف التكتيف
 : مف

  لهػذ  التعػرض قليلػ  وفئػ  كػوؾ، الفػيس موقػع علػ  السػتخرة السيتسػي  للمػواد التعرض اثيف  فئ 
 ( 18111=  المعنوي  مستوي) التعرض قليل  فئ  لصتلح المواد

  التعػػرض قليلػػ  وفئػػ  كػػوؾ، الفػػيس موقػػع علػػ  السػػتخرة السيتسػػي  للمػػواد التعػػرض متوسػػط  فئػػ 
 ( 18111=  المعنوي  مستوي) التعرض قليل  فئ  لصتلح المواد لهذ 

=  االرتكػتط قيمػ  وجػتءت ، لالرتكػتط" كيرسػوف" معتمػؿ اسػتخداـ تـ المتغيريف كيف االرتكتط قيم  والستخراج
 ( 18111=  المعنوي  مستوي) إحصتئيت وداؿ القوة متوسط عاس  ارتكتط وهو 1833 -

 تعػػرض اثتفػػ  كػػيف إحصػػتئي  داللػػ  ذات عاسػػي  ارتكتطيػػه عالقػػ  وجػػود ثكػػت السػػتكق ، النتػػتئ  علػػ  وكنػػتء
درااهػـ ، كػه المنشػورة الستخرة السيتسي  للمواد كوؾ الفيس موقع مستخدم   كتلفعػؿ القػتئـ السيتسػ  للواقػع وا 

 المت كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  للمواد التعرض زاد المت أنه ذلؾ ويعن  8مصر ف 
 8 مؤسفتً  واقعتً  أنه عل  مصر ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  الواقع إدراؾ زاد

 إذ ؛ كػوؾ الفػيس موقػع علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  المواد طكيع  ضوء ف  النتيج  هذ  تفسير ويماف
 أنهػػت أي إكرازهػػت، علػػ  ويعمػػؿ القصػػور، جوانػػب علػػ  اكيػػرة كدرجػػ  يراػػز الػػذي النقػػد علػػ  المػػواد هػػذ  تقػػوـ
  لهػػذا سػػلكي  أاثػػر رؤيػػ  يشػػاؿ لهػػت التعػػرض زيػػتدة فػػإف ثػػـ ومػػف ، السيتسػػ  الواقػػع مػػف المظلػػـ الجتنػػب تنقػؿ
 8 الواقع

 : اللاني الفر 
درااهـ كه، المنشورة الستخرة السيتسي  للمواد كوؾ الفيس موقع مستخدم  تعرض اثتف  كيف العالق  تتأثر  وا 
 : اآلتي  كتلمتغيرات مصر ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  للواقع

 8كوؾ الفيس لموقع االتصتلي  الخصتئص إدراؾ 

 8كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  للمواد التعرض دوافع 

 8كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  كتلمواد المقدـ المضموف ف  الثق  مدي 

  8كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  المواد نحو االتجت 

 موقػع علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  كػتلمواد المقػدـ االفتراض  السيتس  الواقع إدراؾ مستوي 
 8كوؾ الفيس

 علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  كتلمواد المقدـ االفتراض  السيتس  الواقع رمزي  إدراؾ مستوي 
 8كوؾ الفيس موقع
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 8كوؾ الفيس موقع لمستخدم  السيتس  الوع  مستوي 
 8كوؾ الفيس موقع لمستخدم  الديمغرافي  الخصتئص 
 قيمػػ  السػػتخراج (Partial Correlation) الجزئػػ  االرتكػػتط معتمػػؿ اسػػتخداـ تػػـ الفػػرض هػػذا والختكػػتر
 كػػه، المنشػورة السػتخرة السيتسػي  للمػػواد كػوؾ الفػيس موقػع مسػتخدم  تعػػرض اثتفػ :  متغيػري كػيف االرتكػتط
درااهػػػـ  الخصػػػتئص إدراؾ :متغيػػػرات تػػػأثير كتسػػػتكعتد وذلػػػؾ مصػػػر؛ فػػػ  كتلفعػػػؿ القػػػتئـ السيتسػػػ  للواقػػػع وا 
 فػػػ  الثقػػػ  مػػػديو  كػػػه، المنشػػػورة السػػػتخرة السيتسػػػي  للمػػػواد التعػػػرض دوافػػػعو  ،كػػػوؾ الفػػػيس لموقػػػع االتصػػػتلي 
 تقدمػػه، الػػذي االفتراضػػ  السيتسػػ  الواقػػع إدراؾ مسػػتويو  هػػت،نحو  االتجػػت و المػػواد، كهػػذ  المقػػدـ المضػػموف

 ،كػػػوؾ الفػػػيس موقػػػع لمسػػػتخدم  السيتسػػػ  الػػػوع  مسػػػتوي عػػػف فضػػػالً  الواقػػػع، هػػػذا رمزيػػػ  إدراؾ مسػػػتويو 
 :إليهت التوصؿ تـ الت  النتتئ  ألهـ مفصال عرضت يل  وفيمت 8الديمغرافي  هـخصتئصو 

 السيتسػػي  للمػواد كػػوؾ الفػيس موقػػع مسػتخدم  تعػػرض اثتفػ  :متغيػػري كػيف االرتكػػتط قيمػ  جػتءت 
درااهػػـ كػػه، المنشػػورة السػػتخرة  إدراؾ متغيػػػر تػػأثير كتسػػتكعتد مصػػر فػػ  القػػتئـ السيتسػػػ  للواقػػع وا 

 كينهمػػت االرتكػػتط قيمػػ  مػػف أاكػػر وهػػ  ، 1840 -=  كػػوؾ الفػػيس لموقػػع االتصػػتلي  الخصػػتئص
 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  إضعتفه إل  يشير ممت( 1833 -) األخير هذا تأثير استكعتد دوف

 السيتسػي  للمػواد كػوؾ الفػيس موقػع مسػتخدم  تعػرض اثتفػ  : متغيري كيف االرتكتط قيم  جتءت 
درااهػػـ كػػه، المنشػػورة السػػتخرة  دوافعالػػ متغيػػر تػػأثير تدػكتستكعػػ مصػػر فػػ  القػػتئـ السيتسػػ  للواقػػع وا 
 كينهمػػت االرتكػػتط قيمػػ  مػػف أاكػػر وهػػ  ، 1837 -=  السػػتخرة السيتسػػي  للمػػواد لتعػػرضل الوظيفيػػ 

 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  إضعتفه إل  يشير ممت( 1833 -) األخير هذا تأثير استكعتد دوف
 السيتسػي  للمػواد كػوؾ الفػيس موقػع مسػتخدم  تعػرض اثتفػ  : متغيري كيف االرتكتط قيم  جتءت 

درااهػػـ كػػه، المنشػػورة السػػتخرة  دوافعالػػ متغيػػر تػػأثير تدػكتستكعػػ مصػػر فػػ  القػػتئـ السيتسػػ  للواقػػع وا 
 كينهمػػت االرتكػػتط قيمػػ  مػػف أقػػؿ وهػػ  ، 1823 -=  السػػتخرة السيتسػػي  للمػػواد لتعػػرضل الطقوسػػي 

 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  تدعيمه إل  يشير ممت( 1833 -) األخير هذا تأثير استكعتد دوف
 السيتسػػػي  للمػػػواد كػػػوؾ الفػػػيس موقػػػع مسػػػتخدم  تعػػػرض اثتفػػػ  : متغيػػػري كػػػيف االرتكػػػتط قيمػػػ  جػػػتءت 

درااهـ كه، المنشورة الستخرة  فػ  الثقػ  مػدي متغيػر تػأثير تدػكتستكعػ مصػر فػ  القتئـ السيتس  للواقع وا 
 تػػأثير اسػػتكعتد دوف كينهمػػت االرتكػػتط قيمػػ  مػػف أقػػؿ وهػػ  ، 1834 -=  السػػتخر السيتسػػ  المضػػموف

 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  تدعيمه إل  يشير ممت( 1833 -) األخير هذا
 السيتسػػػي  للمػػػواد كػػػوؾ الفػػػيس موقػػػع مسػػػتخدم  تعػػػرض اثتفػػػ :  متغيػػػري كػػػيف االرتكػػػتط قيمػػػ  جػػػتءت 

درااهػـػ كػػه، المنشػػورة السػػتخرة  نحػػو االتجػػت  متغيػػر تػػأثير كتستكعػػػتد مصػػر فػػ  القػػتئـ السيتسػػ  للواقػػع وا 
 تػػأثير اسػػتكعتد دوف كينهمػػت االرتكػػتط قيمػػ  مػػف أقػػؿ وهػػ  ، 1823 -=  السػػتخر السيتسػػ  المضػػموف

 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  تدعيمه إل  يشير ممت( 1833 -) األخير هذا

 السيتسػي  للمػواد كػوؾ الفػيس موقػع مسػتخدم  تعػرض اثتفػ  :متغيػري كػيف االرتكػتط قيمػ  جػتءت 
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درااهػػـ كػػه، المنشػػورة السػػتخرة  متغيػػر تػػأثير تدػكتستكعػػ مصػػر فػػ  كتلفعػػؿ القػػتئـ السيتسػػ  للواقػػع وا 
 -=  كػػوؾ الفػػيس علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  كػػتلمواد المقػػدـ االفتراضػػ  الواقػػع إدراؾ مسػػتوي
 ممػػت( 1833 -) األخيػػر هػػذا تػػأثير اسػػتكعتد دوف كينهمػػت االرتكػػتط قيمػػ  مػػف أقػػؿ وهػػ  ، 1808
 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  تدعيمه إل  يشير

 السيتسػي  للمػواد كػوؾ الفػيس موقػع مسػتخدم  تعػرض اثتفػ  :متغيػري كػيف االرتكػتط قيمػ  جتءت 
درااهػػـ كػػه، المنشػػورة السػػتخرة  متغيػػر تػػأثير تدػكتستكعػػ مصػػر فػػ  كتلفعػػؿ القػػتئـ السيتسػػ  للواقػػع وا 
 كػوؾ الفػيس علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  كػتلمواد المقػدـ االفتراضػ  الواقع رمزي  إدراؾ مستوي

( 1833 -) األخيػر هػذا تػأثير اسػتكعتد دوف كينهمػت االرتكػتط قيمػ  مػف أاكػر وه  ، 1844 -= 
 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  إضعتفه إل  يشير ممت

 السيتسػػي  للمػػواد كػػوؾ الفػػيس موقػػع مسػػتخدم  تعػػرض اثتفػػ  :متغيػػري كػػيف االرتكػػتط قيمػػ  جػػتءت 
درااهػػػـ كػػػه، المنشػػػورة السػػػتخرة  متغيػػػر تػػػأثير تدػكتستكعػػػ مصػػػر فػػػ  كتلفعػػػؿ القػػػتئـ السيتسػػػ  للواقػػػع وا 
 هذا تأثير استكعتد دوف كينهمت االرتكتط قيم  مف أاكر وه  ، 1841 -=  السيتس  الوع  مستوي
 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  إضعتفه إل  يشير ممت( 1833 -) األخير

 السيتسػي  للمػواد كػوؾ الفػيس موقػع مسػتخدم  تعػرض اثتفػ  : متغيري كيف االرتكتط قيم  جتءت 
درااهػػـ كػػه، المنشػػورة السػػتخرة  متغيػػر تػػأثير تدػكتستكعػػ مصػػر فػػ  كتلفعػػؿ القػػتئـ السيتسػػ  للواقػػع وا 
( 1833 -) األخير هذا تأثير استكعتد دوف كينهمت االرتكتط قيم  تمتثؿ وه  ، 1833 -=  النوع
 8إليه الم شتر كذلؾ المتغيريف هذيف كيف العالق  تأثر عدـ إل  يشير ممت

 السيتسػي  للمػواد كػوؾ الفػيس موقػع مسػتخدم  تعػرض اثتفػ  : متغيري كيف االرتكتط قيم  جتءت 
درااهػػـ كػػه، المنشػػورة السػػتخرة  متغيػػر تػػأثير تدػكتستكعػػ مصػػر فػػ  كتلفعػػؿ القػػتئـ السيتسػػ  للواقػػع وا 
            األخيػػػػر هػػػػذا تػػػػأثير اسػػػػتكعتد دوف كينهمػػػػت االرتكػػػػتط قيمػػػػ  مػػػػف أاكػػػػر وهػػػػ  ، 1848 -=  السػػػػف

 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  إضعتفه إل  يشير ممت( 1833 -)

 السيتسػي  للمػواد كػوؾ الفػيس موقػع مسػتخدم  تعػرض اثتفػ  : متغيري كيف االرتكتط قيم  جتءت 
درااهػػـ ، كػػه المنشػػورة السػػتخرة  متغيػػر تػػأثير تدػكتستكعػػ مصػػر فػػ  كتلفعػػؿ القػػتئـ السيتسػػ  للواقػػع وا 
 اسػػتكعتد دوف كينهمػػت االرتكػػتط قيمػػ  تمتثػػؿ وهػػ  ، 1833 -=  االجتمػػتع  االقتصػػتدي المسػػتوي

 الم شتر كذلؾ المتغيريف هذيف كيف العالق  تأثر عدـ إل  يشير ممت( 1833 -) األخير هذا تأثير
 8إليه

 السيتسػػي  للمػػواد كػػوؾ الفػػيس موقػػع مسػػتخدم  تعػػرض اثتفػػ  : متغيػػري كػػيف االرتكػػتط قيمػػ  جػػتءت 
درااهػػػـ كػػػه، المنشػػػورة السػػػتخرة  متغيػػػر تػػػأثير تدػكتستكعػػػ مصػػػر فػػػ  كتلفعػػػؿ القػػػتئـ السيتسػػػ  للواقػػػع وا 
 هػػػذا تػػػأثير اسػػػتكعتد دوف كينهمػػػت االرتكػػػتط قيمػػػ  مػػػف أاكػػػر وهػػػ  ، 1835 -=  التعليمػػػ  المسػػػتوي
 8المتغيريف هذيف كيف للعالق  إضعتفه إل  يشير ممت( 1833 -) األخير
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 الجػػدوؿ خػالؿ مػف الكحػػث فػروض مػف الثػػتن  الفػرض اختكػتر نتػتئ  إيجػػتز يماػف سػكؽ مػػت اػؿ علػ  وكنػتء
 : التتل 

 (21)جدول رقم 

 البحثخالصة نتائج اختبار الفرض الثاني من فروض 

  ْادـللو تؼزضال كثبفت بيي الؼالقت ػلي تأثيزُب فتزضي   التي الوتغيزاث

 هصز في الضيبصي لْاقغا ّإدراك ، بْك الفيش ػلي الضبخزة الضيبصيت
  ّجْد ذ ــه

 للوتغيز تأثيز
  ْعــً

 التأثيز
 تـدرج

 التأثيز

 1.17+ العالقة إيعاف ت لير يوجد 8 كوؾ فيسلل االتصتلي  الخصتئص إدراؾ 

 1.14+ العالقة إيعاف ت لير يوجد 8كوؾ الفيس عل  الستخرة السيتسي  للمواد لتعرضل النفعي  دوافعال 

 1.12- العالقة تدعيم ت لير يوجد 8 كوؾ الفيس عل  الستخرة السيتسي  للمواد لتعرضل الطقوسي  دوافعال 

 1.19- العالقة تدعيم ت لير يوجد 8 كوؾ الفيس عل  الستخرة السيتسي  المواد مضموف ف  الثق  مدي 

  1.11- العالقة تدعيم ت لير يوجد 8 كوؾ الفيس عل  الستخرة السيتسي  المواد نحو االتجت 

 السيتسػػػي  كػػػتلمواد المقػػػدـ االفتراضػػػ  السيتسػػػ  الواقػػػع إدراؾ مسػػػتوي 
 1.25- العالقة تدعيم ت لير يوجد 8 كوؾ الفيس عل  الستخرة

 كػػػػػتلمواد المقػػػػػدـ االفتراضػػػػػ  السيتسػػػػػ  الواقػػػػػع رمزيػػػػػ  إدراؾ مسػػػػػتوي 
 1.11+ العالقة إيعاف ت لير يوجد 8 كوؾ الفيس عل  الستخرة السيتسي 

 1.16+ العالقة إيعاف ت لير يوجد 8 كوؾ الفيس موقع لمستخدم  السيتس  الوع  مستوي 

 ت لير يوجد ال   8 كوؾ الفيس موقع مستخدم  نوع ------- ----- 

 1.15+ العالقة إيعاف ت لير يوجد 8 كوؾ الفيس موقع مستخدم  سف 

 ت لير يوجد ال   8 كوؾ الفيس موقع لمستخدم  االجتمتع  االقتصتدي المستوي ------- ----- 

 1.12+ العالقة إيعاف ت لير يوجد 8 كوؾ الفيس موقع لمستخدم  التعليم  المستوي 

 
ىالبحث:ىنتائجىمناقذظ

 كػػوؾ؛ الفػػيس وكتلتحديػػد االجتمتعيػػ ، الشػػكاتت مواقػػع عكػػر السيتسػػي  السػػخري  كدراسػػ  الكحػػث هػػذا اهػػتـ    
 وترسػػـ  مصػػر فػػ  السيتسػػ  الواقػػع تجسػػد وأكعػػتد وعنتصػػر أفاػػتر مػػف الموقػػع هػػذا يقدمػػه مػػت علػػ  للتعػػرؼ
 جتنػػب مػػف اكيػػراً  إقكػػتالً  ت اسػػكهت شػػديدة جتذكيػػ  مػػف كػػه تحظػػ  كمػػت السػػخري  فهػػذ  مسػػتخدميه، لػػدي مالمحػػه

 سيتسػ  وحػوار وشخصػيتت أحػداث مػف تقدمػه مػت خالؿ ومف األعمتر، مختلؼ ف  كوؾ الفيس مستخدم 
 القػػتئـ السيتسػ  للواقػع هتشػػتهديم إدراؾ كنػتء علػ  تعمػػؿ أف ينكغػ  سػتخر، كشػػاؿ القتئمػ  األوضػتع يتنػتوؿ
 المشػػترا  علػػ  قػػدرتهـ مػػف ويزيػػد الواقػػع، لهػػذا النقديػػ  رؤيػػتهـ يػػدعـ كمػػت ،لمسػػتقكله وتوقعػػتتهـ مصػػر، فػػ 

 8المنشود السيتس  اإلصالح لتحقيؽ الديمقراط  التحوؿ عملي  ف  كفتعلي 
 كػوؾ، الفػيس موقػع علػ  المنشػورة السػتخرة السيتسػي  المػواد مػف عين  مضموف تحليؿ الكحث وتضمف     

 تقػديـ دوف مضػموف وضػع خػالؿ مػف عرضػهت تػـ المواد هذ  غتلكي  أف إل  التحليؿ هذا نتتئ  ف  وخلص
 فػ  اسػتخدامتً  المتعػددة الوستئط أنواع أاثر اتنت عتمي  كلهج  الماتوك  النصوص وأف عنه، معكر عنواف
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 كػػيف مػػت إليهػػت الم شػػتر المػػواد غتلكيػػ  عػػرض فػػ  المسػػتخدم  السػػخري  قوالػػب تنػػوع تكػػيف امػػت العػػرض، هػػذا
 8" المقترن  أو المضتهتة"  و ،" الستخرة المحتاتة: " قتلك 
  موقػػػػػػػع علػػػػػػػ  المنشػػػػػػػورة السػػػػػػػتخرة السيتسػػػػػػػي  المػػػػػػػواد عينػػػػػػػ  مضػػػػػػػموف تحليػػػػػػػؿ نتػػػػػػػتئ  أيضػػػػػػػتً  وكينػػػػػػػت    
ِوج الت  األفاتر ارتكتط كوؾ الفيس  الجتريػ  كتألحػداث السيتسػي  المػواد هػذ  تتنتولهػت الت  والعنتصر لهت، ت ر 
 فترة خالؿ مصر ف  القتئم  السيتسي  األوضتع عف معكرة أفاتراً  غتلكيتهت قدمت إذ المصري؛ المجتمع ف 

 امػػت ،" الػػكالد حمتيػػ  فػػ  قيتداتػػه دور وتقػػدير المصػػري الجػػيش احتػػراـ: " فاػػرة مقػػدمتهت فػػ  وجػػتء التحليػػؿ،
 الحاومػػػػ " و ،" الجمهوريػػػػ  رئػػػػيس: " رأسػػػػهت علػػػػ  وجػػػػتء السيتسػػػػ ، المشػػػػهد فػػػػ  فتعلػػػػ  عنتصػػػػر تنتولػػػػت
 "8  الحتلي  االنتقتلي 

 أيضػػتً  ارتكطػػت أنهػػت إال ،كػػوؾ الفػػيس موقػػع علػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد أهػػداؼ وتنوعػػت    
 الػكالد شػهدته الػذي السيتسػ  الصػراع عاسػت حيث مصر؛ ف  القتئم  السيتسي  كتألوضتع واضح وكشاؿ
  رمػػػػػػػػػػػػػوز منتصػػػػػػػػػػػػػرة: " هػػػػػػػػػػػػػدف  حػػػػػػػػػػػػػوؿ ترازهػػػػػػػػػػػػػت خػػػػػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػػػػف وذلػػػػػػػػػػػػػؾ يونيػػػػػػػػػػػػػو، 21 أحػػػػػػػػػػػػػداث كعػػػػػػػػػػػػػد
 المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد غتلكيػػ  جػػتءت عتمػػ  وكصػػف 8 " سيتسػػي  لشػػتئعتت والتػػروي  ،" سيتسػػي 
 السيتس  االنقستـ حتل  ورغـ ذلؾ رغـ – أنهت إال مصر، ف  القتئـ للنظتـ معترض  كوؾ الفيس موقع عل 

 مضتميف مف تقدمه مت حوؿ النظر ووجهتت اآلراء ف  عتـ اتفتؽ كلورة ف  مت حد إل  نجحت - الواضح 
 8ستخرة سيتسي 
ذا       مػدراتت تشػايؿ فػ  التقليديػ  اإلعػالـ وسػتئؿ دور إلػ  أشػترت قػد السػتكق  الدراستت كعض اتنت وا 
 واقػػػع مػػػف اهػػػتـ قػػػد الكحػػػث هػػػذا فػػػإف وجوانكػػػه؛ أكعػػػتد  كمختلػػػؼ كهػػػـ المحػػػيط السيتسػػػ  الواقػػػع عػػػف األفػػػراد

 فػ  االجتمتعيػ  الشػكاتت وكتلتحديد المختلف  التفتعلي  كأدواتهت اإلنترنت شكا  دور كدراس  فرضه اختكترات
 8الدور هذا فتعلي  عل  المؤثرة العوامؿ عف فضالً  المدراتت، هذ  تشايؿ
 التعػػرض اثتفػػ  كػػيف إحصػػتئي  داللػػ  ذات ارتكتطيػػه عالقػػ  وجػػود الفػػروض هػػذ  اختكػػترات نتػػتئ  وكينػػت    
دراؾ ، كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  للمواد 8 مصػر فػ  كتلفعؿ القتئـ السيتس  الواقع وا 
 مسػػتخدم  إدراؾ أف إلػػ  يشػػير مػػت وهػػذا ، الوسػػيط  المتغيػػرات مػػف كمجموعػػ  العالقػػ  هػػذ  تػػأثر كينػػت امػػت

 كػه، المنشػورة السػتخرة السيتسػي  للمواد تعرضهـ كاثتف  فقط يرتكط ال مصر ف  السيتس  للواقع كوؾ الفيس
نمت  للمػواد التعػرض دوافػعو  ،كػوؾ الفيس لموقع االتصتلي  الخصتئص إدراؾ: منهت أخري كمتغيرات يرتكط وا 

 مسػػتويو  هػػت،نحو  االتجػػت و المػػواد، كهػػذ  المقػػدـ المضػػموف فػػ  الثقػػ  مػػديو  كػػه، المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي 
 مسػػتوي عػػف فضػػالً  الواقػػع، هػػذا رمزيػػ  إدراؾ مسػػتويو  كهػػت، المعػػروض االفتراضػػ  السيتسػػ  الواقػػع إدراؾ
 8 الديمغرافي  هـخصتئص وكعض ،كوؾ الفيس موقع لمستخدم  السيتس  الوع 
 المنشػورة السػتخرة السيتسػي  للمػواد إيجػتك  دور وجػود إلػ  الكحث فروض اختكترات نتتئ  تشير عتـ وكوجه
 مشػتهدي لػدي الحػوار ديمقراطي  راتئز ودعـ الكنتء، السيتس  النقد مفهوـ إثراء ف  كوؾ الفيس موقع عل 
 اإلنترنػت علػ  االجتمتعيػ  الشكاتت قيتـ إماتني  إل  يشير مت وهذا كوؾ، الفيس مستخدم  مف المواد هذ 
 مػت خػالؿ مػف وذلػؾ عػتـ؛ كوجػه المجتمػع فػ  الػديمقراط  والتطػور االتصػتؿ ديمقراطيػ  إثراء ف  هتـ كدور
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 8  لهـ الذات  الواقع لياوف الموضوع  كنظير  يمتزج افتراض  واقع مف لمستخدميهت تقدمه
 : يمي ما يتبين السابقة الدراسات ع ب بنتائج البحث هذا نتائج وبمقارنة

 فػػ  المسػػتخدم  السػػخري  أسػػتليب تنػػوع إلػػ  عديػػدة سػػتكق  دراسػػتت نتػػتئ  أشػػترت  -1
 الصػػػحؼ مثػػػؿ التقليديػػػ  اإلعػػػالـ وسػػػتئؿ عكػػػر السػػػتخرة السيتسػػػي  والمػػػواد المضػػػتميف معتلجػػػ 

 هػذا نتػتئ  أيضػت كينػت وقػد (Jarret, G., 2009) والتليفزيػوف( 3117 ، الػديف حسػتـ محمػد)
 عكػػر السػػتخرة السيتسػػي  المػػواد عػػرض فػػ  اسػػتخدامهت طػػرؽ وتعػػدد األسػػتليب تلػػؾ تنػػوع الكحػػث
 8 الجديدة اإلعالـ وستئؿ

: هػدف  تصػدر( 3115 ، جمعػ  سػليمتف رويدة) واحدة ستكق  دراس  نتتئ  كينت  -2
 السيتسػػػي  كػػػتلمواد الختصػػػ  األهػػػداؼ قتئمػػػ  سيتسػػػي  شػػػتئعتت وتػػػروي  ، وطنيػػػ  رمػػػوز منتصػػػرة
 الكحث هذا نتتئ  أيضتً  أشترت وقد ، غزة قطتع ف  تصدر الت  الصحؼ تنشرهت الت  الستخرة

 علػػػ  المنشػػورة السػػتخرة السيتسػػي  كػػتلمواد الختصػػ  األهػػداؼ قتئمػػ  الهػػدفتف هػػذاف تصػػدر إلػػ 
 8  كوؾ الفيس موقع

 المعتلجػ  سػلكي  علػ ( 3113 ، فتحػ  ثػروت) واحػدة سػتكق  دراسػ  نتػتئ  أادت  -3
 وخلػػػص ، المصػػػري  كتلصػػػحؼ المنشػػػور الاترياػػػتتير فػػػ  السيتسػػػييف المسػػػئوليف لصػػػورة الفنيػػػ 
 مصػر فػ  القتئـ السيتس  النظتـ دور معتلج  ف  السلك  االتجت  وضوح إل  الكحث هذا أيضتً 
 8 كوؾ الفيس موقع عل  المنشورة الستخرة السيتسي  كتلمواد

 فػػػ  السيتسػػػ  الاترياػػػتتير ترايػػػز إلػػػ  السػػػتكق  الدراسػػػتت كعػػػض نتػػػتئ  أشػػػترت  -4
 رويػػػػدة) العتمػػػ  والشخصػػػػيتت( 3113 فتحػػػ ، ثػػػػروت) الحاػػػومييف المسػػػػئوليف علػػػ  الصػػػحؼ
 قتئمػػ  الجمهوريػػ  رئػػيس تصػػدر إلػػ  الكحػػث هػػذا نتػػتئ  أشػػترت كينمػػت( 3115 ، جمعػػ  سػػليمتف

 هػػػذا تفسػػػير ويماػػػف ، كػػػوؾ الفػػػيس موقػػػع علػػػ  المنشػػػورة السػػػتخرة السيتسػػػي  المػػػواد اهتمتمػػػتت
 الكحػػث وهػػذا السػػتكق  تتالدراسػػ هػػذ  إجػػراء كػػيف تفصػػؿ زمنيػػ  فتػػرة مػػرور ضػػوء فػػ  االخػػتالؼ
 رئػػػيس منصػػػب أصػػػكح حيػػػث ، اكيػػػرة كدرجػػػ  مصػػػر فػػػ  السيتسػػػي  األوضػػػتع خاللهػػػت تغيػػػرت

 فػ  الدراسػ  موضػع الوسػيل  اخػتالؼ عػف فضػالً  ومسػتمر، دائػـ سيتسػ  جػدؿ محؿ الجمهوري 
 8  الستكق  الدراستت كتلؾ مقترن  الكحث هذا

 ت حػػػدثهت التػػػ  السيتسػػػي  التػػػأثيرات تنػػػوع إلػػ  عديػػػدة سػػػتكق  دراسػػػتت نتػػػتئ  أشػػترت -5
 الكاػػري، فػػؤادة( )Song, I., 2008) االتجتهػػتت تشػػايؿ كػػيف مػػت االجتمتعيػػ  الشػػكاتت مواقػػع
 سػمتح) االنتختكيػ  القػرارات واتخػتذ( Warren. S., 2009) الذهنيػ  الصػور وتاػويف( 3103
حػداث( 3103 حمدي، محمد  نتػتئ  وتضػيؼ( Muniandy, L., 2013) السيتسػ  الحػراؾ وا 
 تشػايؿ: وهػو ، األهميػ  مػف اكيػر قػدر علػ  آخػر تػأثيراً  السػتكق  التػأثيرات تلػؾ إلػ  الكحػث هذا

 8 السيتس  للواقع األفراد إدراؾ
 فػػػ  التقليديػػػ  اإلعػػػالـ وسػػػتئؿ دور وضػػػوح عديػػػدة سػػػتكق  دراسػػػتت نتػػػتئ  كينػػػت  -6
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( Voltmer, K., 2000( )0888 ، سػيد محمػود لميػتء) السيتسػ  للواقػع األفراد إدراؾ تشايؿ
(Feldman, O., 1995) لوسػتئؿ كتلنسػك  الػدور ذلػؾ وضػوح الكحػث هػذا نتػتئ  أيضػتً  وكينػت 

 8 الجديدة اإلعالـ
ىى:البحثىوتوصواتىخاتمظ
 الواقػع كنػتء لعمليػ  الموسػع  والصػيغ  ، العتـ المجتؿ نظري  لتطوير تطكيقي  محتول  الكحث هذا قدـ      

 السيتسػػي  التطػػورات أنتجتهػػت م سػػتحدث  اجتمتعيػػ  ظػػتهرة دراسػػ  خػػالؿ مػػف وذلػػؾ للفػػرد، الػػذات  االجتمػػتع 
 الجديػػػدة، اإلعػػػالـ لوسػػػتئؿ الهتئلػػػ  التقنيػػػ  اإلماتنػػػتت ظػػػؿ فػػػ  المصػػػري المجتمػػػع شػػػهدهت التػػػ  المتالحقػػػ 
 وعالقتهػػت اإلنترنػػت علػػ  االجتمتعيػػ  الشػػكاتت مواقػػع عكػػر السيتسػػي  السػػخري "  فػػ  الظػػتهرة هػػذ  وتمثلػػت
 أف عػػف الكحػػث خػػالؿ مػػف إليهػػت التوصػػؿ تػػـ التػػ  النتػػتئ  وأفصػػحت8 " مصػػر فػػ  السيتسػػ  الواقػػع كػػإدراؾ

 تحػػتا  افتراضػي  صػػوراً  تقػدـ االنترنػت علػػ  االجتمتعيػ  الشػػكاتت مواقػع عكػر المنشػػورة السيتسػي  السػخري 
 8 وأكعتد  مالمحه وتجسد مصر، ف  كتلفعؿ القتئـ السيتس  الواقع
ذا  فػ  مشػتراتهو  ، التقليديػ  اإلعػالـ لوسػتئؿ تعرضػه خػالؿ مػف يتشػاؿ السيتسػ  للواقػع الفرد إدراؾ اتف وا 

 كأقرانػػه عالقتتػػه إطػػتر وفػػ  معهػػت يتعتمػػؿ التػػ  المجتمػػع مؤسسػػتت  ػػػػوف أسػػرته داخػػؿ االجتمتعيػػ  الحيػػتة
 خػػالؿ مػػف أيضػػتً  يتشػػاؿ اإلدراؾ اذػهػػ أف حػػػػتوض الكحػػث ذاػػػػه نتػػتئ  فػػإف ؛ األفػػراد مػػف وغيػػرهـ وأصػػدقتئه
 للواقػػع افتراضػػي  صػػوراً  تقػػدـ سػػتخرة سيتسػػي  منشػػورات مػػف تتضػػمنه كمػػت الجديػػدة اإلعػػالـ لوسػػتئؿ التعػػرض
 اػؿ فيػه يحظػى سيتسػ  عػتـ مجػتؿ إطػتر ف  االجتمتع  التفتعؿ عل  يقوـ جمتهيري منظور مف السيتس 
 8والتعكير الرأي حري  مف اكيرة كدرج  مشترؾ
 الوسػتئؿ، هػذ  كطكيعػ  االجتمتعيػ  اإلعػالـ وسػتئؿ مسػتخدم  توعيػ  إلػ  الحتج  تكرز سكؽ مت ضوء وف 

 االجتمتعيػ  الشػكاتت لمواقػع مسػتخدـ اػؿ فػإف األحػواؿ جميػع وفػ  عتـ، مجتؿ مف لهـ تتيحه مت وكسمتت
 علػػ  يؤاػػد مػػت وهػػذا تتمػػ ، كحريػػ  المواقػػع هػػذ  عكػػر السيتسػػي  نظػػر  ووجهػػتت أرائػػه عػػف يعكػػر أف يسػػتطيع
 مسػتخدم  قػدرة تنميػ  خػالؿ مػف االجتمتعيػ  اإلعػالـ لوسػتئؿ أفضؿ استخداـ أجؿ مف التركي  إل  الحتج 
 تجػتوز أي عػف االكتعػتد يضػمف كمػت ، سػتخرة اتنػت واف حتػ  األسػتليب، كػأرق  التعكيػر عل  الوستئؿ هذ 
 اإلعػػػالـ وسػػػتئؿ دور تعظػػػيـ فػػػ  يسػػػتهـ مػػػت وهػػػو كهػػػت، التمسػػػؾ يجػػػب التػػػ  األصػػػيل  واألخالقيػػػتت للقػػػيـ

 8المنشود السيتس  اإلصالح تحقيؽ ف  االجتمتعي 
 كوجػه اإلنترنػت ولشػكا  االجتمتعيػ  الشػكاتت لمواقػع أفضػؿ اسػتخداـ أجػؿ مف التركي  أهداؼ تتحقؽ ولا 
 المواقػػع هػػذ  تتنػػتوؿ دراسػػي  مقػػررات تخصػػيص إلػػ  مصػػر فػػ  التعليميػػ  المؤسسػػتت تلتفػػت أف ينكغػػ  عػػتـ

 علػػ  يقػػـو الػػذي الػػديمقراط  الحػػوار كثقتفػػ  لالرتقػػتء فعتلػػ  أداة لتاػػوف المختلفػػ  واسػػتخدامتتهت كخصتئصػػهت
 8 له قتلكت السخري  مف يتخذ الحوار هذا اتف واف حت  األخر واحتراـ قكوؿ
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 8 3 ص ، حلواف جتمع  – اآلداب الي  ، منشورة غير دكتوراة رسالة ، فعتليتهت عل 
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 قضػػي  نحػػو اتجتهػػتتهـ تشػػايؿ ودور  كػػوؾ للفػػيس حلػػواف جتمعػػ  شػػكتب اسػػتخداـ( 3103) الكاػػري المػػنعـ عكػػد فػػؤادة (54)

 تحةةت األزهةةر جامعةةة ، اإلعةةالم لكميةةة األول العممةةي المةةؤتمر ممخةةةات ، ميدانيػػ  دراسػػ :  مصػػر فػػى الديمقراطيػػ 
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Accessed on : 4/7/2013.   
 فػى السيتسػي  األحػداث نحػو العػتـ الػرأي توجيػه فػى االجتمػتع  التواصؿ شكاتت دور( 3103) محمديف حسف أحمد (65)

 جامعةةة ، اإلعةةالم بكميةة عشةةر اللةامن العممةةي المةةؤتمر ممخةةات ، الرئتسػػي  االنتختكػتت علػى حتلػػ  دراسػ  -مصػر
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 المصػري المجتمػع فػى السيتسػي  والتحػوالت االجتمػتع  التواصؿ شكاتت( 3103) الحيطى محمد الواحد عكد ممدوح (61)
 الحديلة الدولة وبنا  اإلعالم عنوان تحت القاهرة جامعة ، اإلعالم بكمية عشر اللامن العممي المؤتمر ممخةات ،
 018 -8 ص ص ،

 أثنػػػػتء فيسػػػػكوؾ االجتمػػػػتع  التواصػػػػؿ مواقػػػػع علػػػػ  الجػػػػتمع  الشػػػػكتب اعتمػػػػتد (3103) عػػػػف حمػػػػدي محمػػػػد سػػػػمتح (65)
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(64) Kenderes, A. M., (2012) Facebook, Political Narrative, and Political Change : A Case 

Study of Palestinian Youth , Unpublished PhD Dissertation, United State- Los 

Angeles- University of California, Published Online by : ProQuest LLC, USA, 

Available At : http://proQuest.umi.com , Accessed on : 4/7/2013.   
(65) Muniandy,  L., (2013) The Impact of Social Media in Social and Political Aspects in 

Malaysia: An Overview, International Journal of Humanities and Social Science, 
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 دكتةورا  رسةالة ، التليفزيػوف أخكتر على تطكيقي  دراس :  السيتس  للواقع الشكتب إدراؾ( 0888) سيد محمود لميتء  (66)
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469 – 500.  

 المجتمػػػع أفػػػراد إدراؾ فػػػ  والختصػػػ  الحاوميػػػ  المصػػػري  التميفزيونيةةةة القنػػػوات دور( 3114) عػػػف طػػػه سػػػمير أميػػػرة (61)
 – اإلعػالـ اليػ  ، منشةورة غيةر دكتةوراة رسةالة ، السيتسػي  مشػتراتهـ علػ  ذلػؾ وتػأثير الػرأي حري  لمنتخ المصري
 8  القتهرة جتمع 
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امػت تعاسػهت الكػرام  الحواريػ  فػ  القنػوات الفضػتئي  وعالقتهػت كمعرفػ   الفساد( قضتيت 3118إكراهيـ الدسوق  ) زاريت (75)
والثالثوف ، ص  يالعدد الحتد –جتمع  األزهر  – ـالي  اإلعال ، البحوث اإلعالمية مجمةالمراهقيف كهذ  القضتيت ، 

 8 048 – 84ص 
 الفضػػػتئي  كػػػتلقنوات الحواريػػػ  الكػػػرام  فػػػ  والديمقراطيػػػ  المواطنػػػ  قضػػػتيت معتلجػػػ ( 3101) خليػػػؿ علػػػ  محمػػػد حسػػػف (71)

 السػتدس العػدد – القػتهرة جتمعػ  – اإلعالـ الي  ، اإلعالم لبحوث المةرية المجمة ، لهت المراهقيف كإدراؾ وعالقتهت
 8 381 – 308 ص ص ، والثالثوف

(72) Rea, M. Louis and  R. A. Parker, (1992) Describing And Conducting Survey Research, 

Jossey-Bass Publisher : San Francisco, Pp. 128- 129. 
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Abstract  

This research studies the political satire through the Social Networking Sites 

(SNS) especially Facebook. To know what is the nature of published content 

through the political sarcasms groups or  political fan pages at Facebook. 

 This sarcasm pages, include the irony of events, characterize, and political 

discussions, which occurs in the current political situation. 

 The political sarcasm is very popular for large sector of public, and there are 

many people are keen to follow it through Face book. So this research interacted 

in discovering the role of the political satire in building awareness of its viewers 

towards the political reality in Egypt, and their expectations to the political 

events in the future. Also, to unveil to what extent the political sarcasm 

expresses the political realist in Egypt. 

This research includes, content analysis samples of  280  posts at Facebook 

fan pages “Asa7by Sarcasm Society” and “Fakarhom bestehmarhom" with a 

time line  of three months from 4 July 3013 till 9 October 2013. As a new 

political stage of the Egyptian history will considerably start. 

The results refer to:  

 The vast majority of posts were expressed with no titles . 

 The language was crystalized  in a form of  slang language. 

 Sarcasm templates were varied between Analogy and Parody . 

 There is a relation between   elements and ideas which included in the 

sarcasms posts and the current political events in society. 

 The vast  Majority of posts provided ideas related to the existing political 

situation in Egypt as respecting the Egyptian army, in terms of  protecting  

Egypt. 

 The sarcasms posts reflex the political conflict between the different 

parties.  
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