
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

0311=  6102معامل التأثير العربي                                                                                                                             
 7102 مارس / ٌناٌر  - عشر الرابعالعدد  - السنت الرابعت   - دورٌت علمٍت محكمت تصدرها الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 

 

 :أجنبٌة بلغاتملخصات بحوث 
 

  زماث االتصال في الشرق األوسط: المالحت في مياة مجهىلتأ دارةإدراست تحليليت عه تذاعياث 
 

 9ص   ... (مصر - نٌلجامعة ال) إبراهٌم مصطفى صالح/ دم.أ.                                                          
                                                                   

  البحوث العربٌـة:
  

 

   :دراست ميذاويت اتجاهاث الىخب األكاديميت واإلعالميت الليبيت وحى شاهذ العيان كإعالمي 
 

 31ص...   (لٌبٌا -الزٌتونة )جامعة  الشرٌفأ.د/ عابدٌن الدردٌر                                                           
 

 ًتطور مفهوم المستخدم فً المجال العام الرقم 
 
 

 41ص   ... (القاهرة) جامعة  ثرٌا أحمد البدوي /أ.د                                                                                
 
 

  ًإدارة األزمات السٌاحٌةاستراتٌجٌة العالقات العامة ودورها ف 
 

 77ص...    (اإلمارات -كلٌة الفجٌرة ) انتصار داود العبٌدي /د                                                                     
 

 

 دراسة تطبٌقٌة  :اتجاهات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبً من أزمة الالجئٌن السورٌٌن                 
 " فٌس بوك "  على موقع

 307ص( ...  حلوان)جامعة  لبٌبة عبد النبً إبراهٌمد/                                                     
 

 بجامعتً العالقات العامة لقسمًٌمٌة ودراسة تق :ستراتٌجٌة العالقات العامة فً الجامعات العراقٌةا         
 نموذًجاأ (والتكنولوجٌةبغداد )

 313صد/ سهاد عادل جاسم )الجامعة المستنصرٌة( ...                                                                           
 

 

 وعالقته بالسخط السٌاسً لدٌهمضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم للجمهور تعرض ال 
 

 333ص...   (المنوفٌةجامعة ) محمد فؤاد زٌد /د                                                                                   
 
 

  استخدام وسائل التواصل اإلجتماعً فً التوعٌة الصحٌة لمرض كورونا: دراسة تطبٌقٌة على المدن الطبٌة
 ومستشفٌاتها الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض السعودٌة   

 

 233ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌةجامعة ) د/ خالد بن فٌصل الفرم                                                

 
                                                                                           

 اٌعٍّيت واٌتىٕىٌىجيتاٌشبىت اٌمىِيت ٌٍّعٍىِبث 
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظت 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا صّب  ِ  بت و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جت  صتب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 السٌد عجوة.د علً أ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌديأ.د 
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 إبراهٌمأ.د محمد معوض 
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعمٌد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة 
  

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

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

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

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالموكٌل  – أستاذ الصحافة

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللاأ.د       
 جامعة القاهرة -للدراسات العلٌا والبحوث  كلٌة اإلعالموكٌل  – اإلذاعة والتلفزٌونأستاذ 

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

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

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعلٌم ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة الٌرموك بأستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 1جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال 
  

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

 

 

 

 األوسطمجلت بحىث العالقاث العامت الشرق 

JPRR.ME)) 
 دورٌت علمٍت محكمت

 

 6201 دٌسمبر/  أكتوبر -السنة الرابعة  - عشر الثالثالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئٍس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئٍس التحرٌر

 أ.د/ علً السٍد عجىة

  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت واٌعّيد   

 ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت اٌمبه ة 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت اٌعٍّيت بـ
                 

 التحرٌر امدٌـر

 أ.د / محمد معىض إبراهٍم 

  صتب  اإل الَ بجبِعت  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت االصتشب  ت بـ
 

 محمىد ٌىسف مصطفى عبده.د / أ

اٌضببك بىٍيت اإل الَ واٌىويً  اٌعاللبث اٌعبِت صتب     
 ٌشئىْ خدِت اٌّجتّع و ّٕيت اٌبيئت

 جبِعت اٌمبه ة 

 

 مساعدو التحرٌر                   

 . د/ رزق سعد عبد المعطًأ
  

  بىٍيت اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت 
 جبِعت ِ   اٌدوٌيت 

 
 د/ ثرٌا محمد السنىسً
 بىٍيت اإل الَ صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت 

 جبِعت اٌغ   
  

 العامري حسه د/ محمد
  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت اإل الَ

 جبِعت بغدا 
  

 السٍد عبد الرحمه علً /د  
 ِد س اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعت صيٕب  
 

 صبري محمد سلٍمان
 ِدلك اٌٍغت اٌع بيت 

  
 بدرعلً حمد أ

 ِدلك اٌٍغت اإلٔجٍيز ت 
 

  

 المراسالث

 الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 جّهى  ت ِ   اٌع بيت
 اٌدل  -اٌجيزة 

 شب ع  حّد اٌز بث 7 -بيٓ اٌض ا بث 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 العامةللجمعية المصرية للعالقات 

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د اصــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــتد  و اصتٕضــبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وبــيت وصــيٍتد صــىا  بط  مــت 
يٌىت ؤيـــت  و ةٌيـــتد بّـــب  ـــ   ٌـــه االصتٕضـــبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتضـــجيً  و اصـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبث واصــت جب هبد و طبـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــت ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ببٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطبـــــع ٌٍٕضـــــوت اٌّطبى ـــــت  و اإلٌىت ؤيـــــت.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕضوت اٌّطبى ت                                                                      
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية
      

تتواصل صدور أعداد  – 3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  في العام الرابع     
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثالثالمجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
فقد تحصمت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي  ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
دار نشر ( (NSP، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية العالمية 0.22العممية العربية بمعدل = 

 .العربية الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعية
 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا  الرابعالعدد وفي     
 .ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين

بعنوان:  ،(مصر)من  – النيلجامعة  - إبراهيم صالحمدكتور ل بالمغة اإلنجميزية اففي البداية نجد بحثً     
 ".عن تداعيات إدارة أزمات االتصال في الشرق األوسط: المالحة في مياة مجيولة دراسة تحميمية"

 – الزيتونةجامعة  – عابدين الدردير الشريفد/ أ.: كما تضمن العدد بحوثًا مقدمة من أساتذة ىم      
شاىد  اتجاىات النخب األكاديمية واإلعالمية الميبية نحوعن: "  والذي قدم دراسة ميدانية (ليبيا)من 

 ".العيان كإعالمي
تطور مفيوم المستخدم عن: "  دراسة فقدمت )مصر( من -القاىرة جامعة  – ثريا أحمد البدوي/ دأ.: أما

 ".في المجال العام الرقمي
بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء  وتضمن العدد أيًضا          

من  -كمية الفجيرة باإلمارات  – انتصار داود العبيديد/ : منيم ىيئة التدريس لمتقدم لدرجة أستاذ مشارك
 ". استراتيجية العالقات العامة ودورىا في إدارة األزمات السياحيةدراسة عن: "  ، (العراق)

تطبيقة عمى "موقع  دراسة )مصر(من  - حموانجامعة  – لبيبة عبد النبي إبراهيمد/ قدمت بينما       
اتجاىات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين الفيس بوك" عن: "

 ".عمى موقع السوريين: دراسة تطبيقية



          مشاركة بحثية عن: تقدم( العراق)من  -المستنصريةجامعة ال – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما      
استراتيجية العالقات العامة في الجامعات العراقية: دراسة تقويمية لقسمي العالقات العامة بجامعتي          "

 .")بغداد والتكنولوجية( أنموذًجا
تعرض الجميور  بحثًا بعنوان: "( مصر)من  -المنوفيةجامعة  – محمد فؤاد زيدد/  بينما قدم     

 ". لممضامين السياسية الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم وعالقتو بالسخط السياسي لديو
– د/ خالد فيصل الفرم قدم - )السعودية(وأخيًرا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في    
كورونا: دراسة تطبيقية استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في التوعية الصحية لمرض "  ا بعنوان:بحثً 

 ".عمى المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية بمدينة الرياض السعودية
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ةالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل فقنا إلثراء النشر العممي وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يو       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
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اتجبهبث الرأي العبم المصري وحى مىقف االتحبد األوروبً مه أزمت 

 دراست تطبُقُت علً مىقع " فُس بىك "  -الالجئُه السىرَُه 

 
 

 د/ لبٌبة عبد النبً إبراهٌم                                                                                                  

him@yahoo.comibralabiba_   

 حهٕاٌخبيؼخ                                                                                        
ىالملخص:    

الرأى العام المصرى نحو موقف االتحاد األوروبى إستيدفت الدراسة التعرف عمى اتجاىات            
من أزمة الالجئين السوريين؛ وذلك بالتطبيق عمى موقع التواصل اإلجتماعى "فيس بوك"، باإلضافة إلى 
ة رصد المصادر التى اعتمد عمييا الرأى العام فى الحصول عمى معمومات عنو ، وقياس صورتو الذىني

 ومعرفة أكثر القضايا األوروبية التى تشغل اىتمام الرأى العام عنو.  ،-محل الدراسة -لدى الرأى العام
واعتمدت الدراسة عمى منيج المسح بالعينة من خالل استمارة استبيان الكترونية تم تطبيقيا عمى عينة 

أغسطس حتى  42مفردة من مستخدمى موقع "فيس بوك "؛ وذلك فى الفترة من  5:3عشوائية قواميا 
، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا ارتفاع نسبة االعتماد عمى مواقع 4238سبتمبر  35

التواصل اإلجتماعى كمصدر فى متابعة أزمة الالجئين السوريين، كما جاءت ىذه األزمة فى الترتيب 
األول كأكثر القضايا التى ييتم بمتابعتيا الرأى العام تالىا فى الترتيب الثانى أزمة المياجرين غير 
الشرعيين، كما جاءت اتجاىات الرأى العام سمبية نحو موقف االتحاد األوروبى من األزمة. أما فيما 
يتعمق بفروض الدراسة فقد أشارت النتائج إلى صحة الفرض القائل بوجود عالقة دالة إحصائيًا بين كثافة 

 زمة الالجئين السوريين.إستخدام الرأى العام لإلنترنت واتجاىاتيم نحو موقف االتحاد األوروبى من أ

 

 
ىمصطلحاتىالدرادة:

 الرأى العام، أزمة الالجئين السوريين، المجتمع اإلفتراضى، مواقع التواصل اإلجتماعى.  
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 :مقدمة

، كما أن ليذه األزمات أثرًا ظاىرًا في الرأي األفراد والمجتمعات لألزمات الدولية تأثير كبير فى حياة     
. ويعد ىذا الصراع 3وفي تقديم أدوات بحثية جديدة لقياس اتجاىات الجميور نحو ىذه األزمات  ،العام

. م . في سوريا بين حكومة بشار األسد والقوى المختمفة سببًا رئيسًا في ظيور أزمة  4233الذي بدأ عام 
مقابل ذلك ىناك نحو  ، وفي4مميون سوري حاليًا خارج سوريا 34؛ فيناك ما يقرب من  الالجئين السوريين

سبعة ماليين سوري داخل األراضي السورية، في الوقت الذي تشير فيو منظمات حقوق اإلنسان الدولية 
إلى ىذه المخاطر التي يواجييا ىؤالء السوريون من تنظيم داعش اإلرىابي من جية ومن قوات النظام 

 .  5السوري نفسو من جية أخرى
تربطيم اىتمامات مشتركة؛ إذ ال تفصميم الحدود  جماعة من البشر ويمثل المجتمع االفتراضي     

          الجغرافية أو السياسية أو العرقية أو الدينية ؛ فيم يتفاعمون عبر وسائل التواصل االجتماعى
ن كانت مبررات استخداميم ليذه المواقع تختمف باختالف ثقافتيم 4الحديثة   . 5، وا 

وقد الحظت الباحثة أن االعتماد عمى مواقع اإلنترنت بوجو عام، وعمى مواقع التواصل االجتماعي      
بوجو خاص يزداد؛ رغبة في الحصول عمى ما ىو جديد حول القضية السورية، وما يرتبط بيذه القضية 

ير واضحًا . م . ومن ثم فقد ظ 4238من تداعيات كأزمة الالجئين السوريين مرورًا بأحداث حمب عام 
أىمية دراسة ىذا الدور الذي تقوم بو مواقع التواصل االجتماعي في حشد وتجميع الرأي العام وتعبئتو 
تجاه أمر ما أو قضية ما. وبالرغم من أن موضوع الرأي العام ليس موضوعًا جديدًا عمى مكتبة الدراسات 

الدراسات التي تناولت اتجاىات الرأي قد الحظت أن ىذه  –في حدود عمميا  –اإلعالمية إال أن الباحثة 
 (  تعد نادرة.4236العام في المجتمع االفتراضي فيما عدا دراسة )نرمين خضر، 

إن التغطية اإلعالمية ليذه األزمات والصراعات ونشر الصور التي تعرض آالم المتضررين من ىذه      
 Vis. F., andكل من ). وقد نشر 8األزمة أو تمك تساىم بشكل كبير في إثارة العواطف

Goriunova,O 4237بعد أن  عمييا العثور تم إيالن " التي " طفلال جثة صورة ( تقريرًا أشارا فيو إلى
 الالجئين زمةأل اً رمز  الصورة ىذه أصبحتقد و  .تركيا" في  بودروم " شاطئ لىإ مواجألا جرفتيا

عنيا كثيرون ممن يستخدمون شبكة  تحدثبعد أن و  اإلنترنت، عمى ىانشر  تم أن بعدوذلك  ،9السوريين
وبالتالي فإن عممية البحث عن جميور  .: "بوك فيس" و "تويتراإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي" 

عبر وسائل اإلعالم الجديدة كمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي  ُتعد أمرًا يتطمب فيم طبيعة ىذا 
 .;الجميور

راسة دور مواقع التواصل االجتماعي فى اندالع ما يسمى بثورات الربيع لقد اىتم بعض الباحثين بد     
 . م . وتوظيف دور ىذه المواقع في حشد الرأي العام وتعبئتو ضد األنظمة العربية 4233العربي عام 
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اىتم البعض اآلخر بدراسة دور ىذه المواقع في تشكيل الرأي العام تجاه كثير من القضايا السياسية ، و 32
 .33وخاصة ىذه القضايا التي ظيرت عقب اندالع ىذه الثورات 

، والتي إحدى ىذه القضايالذا فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات الرأي العام نحو      
تحاد األوروبي من أزمة الالجئين السوريين، وذلك انطالقًا من أىمية دور مواقع تتمثل في موقف اال

، وذلك لما تتمتع بو القضايا واألزماتالتواصل االجتماعي في تشكيل اتجاىات الرأي العام نحو كثير من 
التعرف ىذه الوسائل من إتاحة فرص التفاعمية المحظية المستمرة لمستخدمييا، كما تستيدف ىذه الدراسة 

عمى تمك الصورة الذىنية لالتحاد األوروبي لدى الرأي العام، ومصادر حصول الجميور عمى ىذه 
 المعمومات التي تتعمق باالتحاد األوروبى.

وقد الحظت الباحثة أن بعضًا ممن يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي وخاصة ) فيس بوك( قد      
مرتبطة باالتحاد األوروبي كقضية أزمة المياجرين غير النظاميين ازداد تفاعميم مع بعض ىذه القضايا ال

 وقضية خروج بريطانيا من االتحاد األوربي وقضية مكافحة اإلرىاب، وغيرىا من القضايا. 

، فمنيم من انطمق في دراسة ىذه األزمة ناوليم ألزمة المياجرين السوريينوقد اختمف الباحثون في ت     
(، أو من خمفيات قانونية مثل Gabe,G.2016, Rygiel etal.2016من خمفيات سياسية )

(Alice,C.2015) 34  دون أن يمتفتوا إلى دور موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" في تشكيل اتجاىات
تساىم بشكل  الدراسة ىذهفإن  وبالتاليالرأي العام نحو موقف دول االتحاد األوروبي من ىذه األزمة. 

 في اإلعالمية الدراسات في اً نقص ىناك ألن ؛التي تتصل بيذه القضية المتغيرات عمىكبير في التعرف 
  .المجال ىذا

ىأواًل:ىالمذكلةىالبحثوةى

، أصبحت شبكات التواصل االجتماعي مثل "فيس تم تسميتو بثورات الربيع العربي بعد اندالع ما       
يو بالحرية في مناقشة الجديد الذي يسمح لمستخدمبوك" و"تويتر" وغيرىا تمثل أدوات لإلعالم التفاعمي 

، كما أصبح ليذه األدوات دور بالغ األثر في تشكيل الرأي العام وال سيما في وقت األزمات. كل القضايا
وقد استمدت الباحثة إدراكيا لممشكمة البحثية في ضوء ىذا االىتمام الذي حظيت بو أزمة الالجئين 

 Keery M, Bernard)كل من ؛ حيث ناقشمجتمع األكاديمي الغربيال والمياجرين غير الشرعيين من
G& Terry T.)  كما أشارت بعض 35ممارسات التغطية اإلعالمية ألزمة الالجئين والمياجرين ،

الدراسات إلى التأكيد عمى دور مؤسسات رعاية الالجئين في تأطير الصور النمطية ليم 
(Rajaram,P2002)36. 

في رصد أكثر ىذه المصادر التي اعتمد عمييا الرأي العام  تتحدد المشكمة البحثية  وفي ضوء ذلك      
في متابعة أزمة الالجئين السوريين، وفي قياس اتجاىات الرأي العام نحو موقف دول  -عينة الدراسة  –



 
 

 www.epra.org.eg                                                       www.jprr.epra.org.eg مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – الرابع عشرالعدد  888

تحاد اال، وأكثر القضايا التي تشغل اىتمام الرأي العام المصري عن االتحاد األوروبي من ىذه األزمة
 ، والصورة الذىنية ليذا االتحاد لدى الرأي العام فى المجتمع االفتراضي.األوروبي

ىثانوًاى:ىالدراداتىالدابقة

وفقًا إلحصائية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين يبمغ عدد الالجئين السوريين      
((UNHCR37  واألردن ،والعراق ،مصر يف يسور  مميون 4.3منيم نحو  ئًا،الج 899.;;6.9حوالي، 

 يالجئ سور  222;4كما يوجد  ي،مميون سور  4.9قرب من يسجمت الحكومة التركية ما قد و  .ولبنان
 شمال أفريقيا.  يف

إلى أوضاع الالجئين السوريين فى مصر والقوانين المتعمقة  38 (Howeedy, 2013)دراسة  وتشير     
الالجئين فى أماكن إقامتيم بعض ىؤالء من خالل إجراء مقابالت مع ، وذلك بيم أثناء حكم اإلخوان

خدمات صحية ليم من  ما يقدمعىؤالء الالجئين  إلى رضاىذه المقابالت أشارت نتائج قد و  .بالقاىرة
 وتعميمية.

أشارت بعض  ن،و ن السوريو الالجئىؤالء يتعرض ليا  يسياق األوضاع اإلنسانية السيئة الت يوف     
                فعمى سبيل المثال أشار تقرير؛ داخل المخيماتمن عنف لو  ونيتعرضبعض ما الدراسات إلى 

( (Parker,201539  الالجئات قصتيا ىذه السوريات؛ حيث روت إحدى  الجئاتالما تواجيو بعض إلى
ثار اآل أحدضد النساء  يالجنس. لقد أصبح العنف داخل المخيم الذي تقيم فيو غتصابلالت تعرضكيف و 

 يىتمام األكاديمالمن افيما ترى الباحثة مايالئمو  لم ينل يالذ، وىذا األمر بو الحر الناتجة عن اشتعال 
دفع السمطات األلمانية  يالذ وىو األمر، :Ouyang,2013) )3مقارنة بالقضايا اإلنسانية األخرى 

 كافة القوانين المرتبطة بيمفاضطرت إلى مراجعة الالجئين ىؤالء لمشعور بالمسئولية تجاه أزمة 
(Albahari,2015 )3;. 

أزمة حقيقية من خالل  ياالتحاد األوروب ناقشت كيف واجو 42(Varga,2015دراسة لمباحثة ) يوف      
باإلضافة إلى . ولكن من الشرق األوسط بصفة عامة ،استقبال آالف الالجئين ليس فقط من شمال أفريقيا

عمى فشل الدول بشكل واضح إلى أوروبا يبرىن النازحين زدياد حجم الالجئين السوريين اىذا فإن 
البحر المتوسط  ييواجيون خطر الموت ف ىؤالء النازحين نألاألزمة؛ ذلك ىذه حل  ياألوروبية ف

(Karageorgiou, E.,2016), 43. تقرير لممفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين  وقد أشار
% من األطفال السوريين 72إلى أن  Strategic Key Messages"ستراتيجية "ابعنوان رسائل 

ىذه الظروف الصعبة  ، وAbuzayed etal,2015 44)) الالجئين والمراىقين غير ممتحقين بالمدارس
 لضوء عمى التأثيرات المستقبمية النفسية واالجتماعية والصحية ليما ين تمقو ن السوريو يواجييا الالجئ يالت
(Doner etal, 2013)45. 
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أشارت  ،تغطية األزمة السورية ياىتمت بدراسة دور وسائل اإلعالم ف يالدراسات التىذه سياق  يوف
 ، BBC,DWبالعربية ] القنوات األوروبية الموجية أنإلى  46(4235دراسة )حسن عماد وبسنت مراد 

نواحي لمعرفة ؛ وذلك القنواتىذه  يلبرامج اإلخبارية فبعض ما تقدمو ابتحميل قد اىتمت  روسيا اليوم[ 
 "دويتش فيمة"أسفرت النتائج عن تناول قناة قد و  .ىذه األزمة معالجةطريقة بينيا فى االتفاق واالختالف 

إلى تحميل مجموعة  47( Lynch etal,2014وأشارت دراسة ) .حجم الخسائر البشرية والدمار فى سوريا
تحمل اسم )سوريا( بالمغتين العربية واإلنجميزية؛ وذلك لمتعرف عمى كيفية  يمن تغريدات "تويتر" الت

تفاعل مستخدمى رتفاع اوقد أشارت نتائج التحميل إلى  .سوريا عبر اإلنترنتالتفاعل مع كل ما يتصل ب
 .4233سوريا عام  موقع تويتر حول أزمة

تشكيل  يالتعرف عمى دور النشطاء السوريين فب 48(Anden & Pantti,2013دراسة ) واىتمت     
القيام بالوساطة الثقافية من خالل ثالثة عناصر  يفدور ىؤالء النشطاء و  ،صورة الثورة السورية لمعالم

دارة الرسائلي) ربط أصوات المحتجين داخل الدولة مع العالم الخارجتتمثل في  اإلعالمية بيدف سد  ، وا 
وأخيرًا التعاون مع الصحفيين وترجمة  ،ووسائل اإلعالم التقميديةي الفجوة بين وسائل التواصل االجتماع

الفترة ما  يالنشطاء فىؤالء تم إجراء المقابالت مع قد و  .الرسائل لتتناسب مع السياقات الثقافية األجنبية
 .ندا وروسيا والسويد وتركياىولكل من  يف 4234وسبتمبر  4233بين سبتمبر 

إلى مقارنة دور مواقع التواصل االجتماعي  49 (Khamis & Gold P, 2012)وقد أشارت دراسة      
فى كل من الثورتين المصرية والسورية مع عرض كافة ىذه التكتيكات التي استخدمتيا ىؤالء النشطاء 

درتيا في حشد ىذا باإلضافة إلى التأكيد عمى قوقدرة التكنولجيا الجديدة عمى إحداث التغيير السياسي، 
 . . وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن التكنولوجيا لم تحدث أى تغيير سياسيوتعبئة الرأي العام

دة عمى ولكن ىذه التكنولوجيا كشفت عن قدرات كثيرة لم تكن معروفة من قبل ووضعت قيودا متعد
إلى تغيير سياسي اعتمد عمى ىذه األدوات اإلعالمية الجديدة وعمى ، مما أدى األطراف السياسية الفاعمة

 .         يجيات التواصل االجتماعي الفعالةاسترات

تحميل الثورة السورية بيدف الوقوف عمى أسباب الحشد  :4( Little R.,K,2014وتناولت دراسة )      
ددة. وأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن الشعبي ليا وكيف تحولت من ثورة شعبية إلى صراع بين قوى متع

لى  فشل ىذه الثورة يرجع في معظمو إلى عدم قدرتيا عمى الحشد الجماىيري لمحركات االجتماعية، وا 
 سيطرة تنظيم داعش اإلرىابي. 

استكشاف تأثير وسائل اإلعالم التي  ;Harkim.,J,2013))4وفي سياق آخر استيدفت دراسة      
نائية لتساعد فى قيام الثورة السورية من خالل التركيز عمى التكنولوجيا. وقد تم تطورت فى ظروف استث
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االعتماد عمى مقياس إثنوجرافى لدراسة مواقع الشبكات االجتماعية مثل موقع "الفيس بوك" والتأكيد عمى 
جاح ىذه تنوع المحتوى الذي تم إنتاجو من قبل مواطنين سوريين. وركزت الدراسة عمى أنو كان ينبغي لن

الثورة االنخراط في مجموعات سياسية واالنضمام إلى حركات احتجاجية، باإلضافة إلى ىذا النشاط الذي 
     شيدتو وسائل التواصل االجتماعي.

، اىتمت وعمى مستوى الدراسات المرتبطة بالمجتمع االفتراضي ووسائل التواصل االجتماعي      
الوسائل الحديثة في تشكيل االتجاىات السياسية والتفاعمية؛ فقد دراسات عدة بالتعرف عمى دور ىذه 

أن التواجد عن بعد يحتوى عمى عنصرين ىما التفاعمية  52(Steuer,J.,1992أوضحت دراسة )
إلى استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين  Hoffman,200853)والحيوية، بينما أشارت دراسة )

عمى مدى التوافق بين سموك الفرد فى المجتمع االفتراضي، الطالب الجامعيين وركزت الدراسة 
ومسئولياتو في المجتمع الحقيقي. وأشارت النتائج إلى أن  مستخدمي وسائل االتصال االجتماعي يرون 

 أن ىذه المجتمعات االفتراضية ىي مجتمعات تتشابو مع مجتمعاتيم الواقعية.

القة قوية بين التفاعمية وتشكيل االتجاىات السياسية، وقد أشارت كثير من الدراسات إلى وجود ع      
التي ىدفت إلى اختبار نموذج "الوسيط"  54(Song and Busy,2008من ىذه الدراسات دراسة )

لمعالجة المعمومات عبر اإلنترنت. وأشارت النتائج إلى أن اإلدراك يتوسط العالقة بين التفاعمية 
لى أن استخدام مواقع  التواصل االجتماعى يزداد يوميًا بين الشباب. وفى سياق متصل واالتجاىات، وا 

إلى التعرف عمى طبيعة المجتمع االفتراضي عبر اإلنترنت، وذلك من  55(4232أشارت دراسة )حماد،
خالل استمارة استبيان تم استيفاؤىا باالعتماد عمى عينة عشوائية من مستخدمي مواقع التواصل 

. وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين االعتماد عمى ىذه االجتماعي فى الدول العربية
 المواقع و قيام الثورات العربية.

 Gilbert andوتستخدم مواقع التواصل االجتماعى في أىداف متعددة؛ فقد أشارت دراسة )      
Barton2014 )56 تحقيق أىداف مختمفة. إلى وجود فئات ديموجرافية كثيرة تستخدم موقع "فيس بوك" ل

أشارت نتائجيا إلى أن المعمومات السياسية التي  57(4237وفى دراسة أجرتيا )أمانى عمر الحسيني،
يحصل عمييا الشباب من خالل مواقع الشبكات االجتماعية تساىم في بمورة اتجاىات ىؤالء الشباب وفي 

 كثير من آرائيم تجاه القضايا السياسية.

بيدف رصد اتجاىات  4237لمبحوث االجتماعية عام  58(TARKIم بإعدادىا مركز )وفي دراسة قا      
الرأي العام المجري نحو مشكمة الالجئين السوريين أظيرت نتائجيا أن المجتمع المجري يرحب بيؤالء 

لتؤكد عمى  59(4236الالجئين السوريين مقارنة بغيرىم من جنسيات أخرى. وجاءت دراسة )نرمين خضر،
ة بين استخدام الرأي العام المصري لإلنترنت  واتجاىاتو نحو الموقف األمريكي الرسمي من ثورة العالق
إلى الكشف عن الصور والكممات التي تم مشاركتيا  :Seeberg,2015 5)يونيو. وقد سعت دراسة ) 52
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ذي يعني [ والregugeeNOTwelcome#عبر موقع التواصل االجتماعي)تويتر( وفقًا لمياشتاج التالي  ]
؛ ;/33"غير ُمرّحب بالالجئين"؛ وذلك لمكشف عن الالجئين السوريين من الرجال وتحديدًا بعد ىجمات 

 & Seatحيث أصبحت صورة الشرق األوسط تتسم بالخطر واإلرىاب. وقد أشارت دراسة )
Mastro,2016)5; شكل إلى أن التعرض ألخبار ىذه المخاطر التي يواجييا ىؤالء المياجرون يؤثر ب

كبير عمى تشكيل اتجاىات الجميور نحو حقوق ىؤالء المياجرين، لكن ىذه األخبار ال تؤثر عمى 
 اتجاىات ىذا الجميور نحو السياسات التي تواجو ىذه اليجرة. 

غير أن وسائل التواصل االجتماعي ليست وحدىا التي تساىم في تشكيل اتجاىات الرأي العام تجاه      
لممدونات أيضًا دور كبير في ىذا الصدد؛ فعمى سبيل المثال أشارت نتائج دراسة ىذه القضية، ولكن 

إلى ىذا الدور الفعَّال الذي قامت بو المدونات المصرية في تشكيل اتجاىات  62(4232)نجوى فيمي، 
 الرأي العام نحو القضايا المرتبطة بالحكومة المصرية. 

مع الصحفيين في دراسة عن تأثير Salbeva&Sacco,2014) وفى مقابمة أجرتيا كل من )     
المدونات عمى أجندة وسائل اإلعالم، أظيرت نتائجيا أن المدونات ووسائل التواصل االجتماعي تعد أحد 
المصادر الميمة لمحصول عمى معمومات عن سوريا؛ حيث استيدفت الدراسة تحميل دور المدونات فى 

ت فييا مواقع التواصل االجتماعي بدور فعال خالل ثورات الحراك السياسي وخاصة في الدول التي قام
 .63الربيع العربي فى مصر وغيرىا من الدول العربية

 

 :سات السابقة يمكن استخالص ما يمىومن خالل ىذا العرض لمدرا

فى  -محدودية الدراسات التى تناولت أزمة الالجئين السوريين من منظور إعالمى؛ إذ ال توجد دراسة 
قد تناولت سابقًا التغطية اإلعالمية ليذه األزمة أو دراسة اتجاىات الرأي العام  فى  -م الباحثةحدود عم

 المجتمع االفتراضي نحوىا، أو نحو موقف دول أوروبا في التعامل مع ىذه األزمة.

وقد اىتمت بعض الدراسات السابقة بالدور الذي قامت بو مواقع التواصل االجتماعي في اندالع الثورات 
العربية وفي تناول األزمة السورية، وتشكيل صورتيا دونما الوقوف عمى دورىا في تشكيل اتجاىات 

فى تشكيل االتجاىات المستخدمين نحو القضايا واألزمات الدولية، عمى الرغم من االىتمام بقياس دورىا 
السياسية، بينما أفادت الدراسات السابقة الباحثة فى تحديد المنيج المالئم لمدراسة والوقوف عمى المشكمة 

 البحثية بدقة. 

 

 

  



 
 

 www.epra.org.eg                                                       www.jprr.epra.org.eg مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – الرابع عشرالعدد  881

ىثالثًا:ىاإلطارىالنظريىللدرادة:

  Public Sphereمدخل المجال العام 

كتابًا بعنوان  Habermasنشأ مفيوم المجال العام بعد نشر المفكر والفيمسوف األلماني ىابرماس       
؛ وذلك بيدف البحث فى أسباب تراجع الديموقراطية البرجوازى " 64"التحوالت الييكمية لممجال العام"

بأنو مساحة اجتماعية تتيح  "والمشاركة السياسية فى المجتمعات الغربية . ويعرف ىابرماس المجال العام
ألفراد المجتمع النقاش الجماعي الحر غير المقيد، وتكوين رأي عام يتعمق بالمصالح والقضايا المشتركة 

، بحيث يكون لكل فرد الحق في فراد لممشاركة في مناقشات مفتوحةبينيم؛ وذلك من خالل جمع آراء األ
رؤية مسبقة موجية نحو سياسية الدولة تتعامل مع ذلك دون تمييز. ويرى ىابرماس أن لممجال العام 

. وقد 65القضايا الثقافية أكثر من الحكومية، وأن لممجال العام دورًا فى إثراء الحياة الفكرية فى المجتمع
قدم ىابرماس مفيومًا لممجال العام السياسي؛ فيو يرى أن ىذا المجال ىو" الفضاء العام االجتماعي الذي 

تصاالت تجسد مدى اإلسيامات الفكرية، ووجيات النظر المختمفة واآلراء نحو القضايا يتكون من شبكة ا
والموضوعات التي تيم العامة "، فال يمكن بأي حال اعتبار شبكة االتصاالت مؤسسة أو نظامًا؛ 
فالجميور ليس جميور مؤسسة أو منظمة، ولكنو جميور جمعتو المقاىي والشوارع إلبداء الرأي نحو 

 66ين.حدث مع

المجال العام السياسي بأنو مفيوم يشير إلى القضايا  Dahlgren& Sparks 67ويعرف كل من       
المتعمقة بكيفية قيام وسائل اإلعالم بمساعدة المواطنين في التعرف عمى العالم، وىو مفيوم مرادف لمرأي 

نو يتيح لألفراد فرصة التفكير العام. ولممجال العام قيمة في معرفة الفكر السياسي داخل المجتمعات؛ أل
 في ىذا الدور الذي يمكن القيام بو في خمق ثقافة الجميور. 

وتؤثر وسائل اإلعالم في تشكيل المواقف العامة؛ وذلك ببمورة مدركات الجميور؛ حيث أثبتت       
تعكسيا  بعض الدراسات أن اتجاىات المواطنين نحو االقتصاد تتحدد من خالل الصور اإلعالمية التي

وقد ساعد ظيور شبكة اإلنترنت عمى دعم وتعزيز الرأي العام بالرغم من تشديد الرقابة عميو عقب  68عنو.
وظيور مصطمح "الحرب عمى اإلرىاب"؛ فمم تكن نتائج الحرب في صالح الديموقراطية،  ;/33أحداث 

ة والنشطاء بمشاركة مقاطع ومع ذلك فقد اقترف ىذا التشديد قيام المدونين الذين ال يمتينون الصحاف
شراكو فى النقاش الديموقراطى.   69اليوتيوب، بيدف إستمرارية جذب اتجاىات الرأى العام، وا 

ىرابعًا:ىأهدافىالدرادةى

قياس اتجاىات الرأي العام  المصري في موقع التواصل االجتماعي"فيس بوك" نحو موقف االتحاد  -3
 األوروبي من أزمة الالجئين السوريين.
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التعرف عمى صورة االتحاد األوروبي في أذىان الرأي العام المصري في المجتمع االفتراضي"فيس  -4
 بوك".

ىخامدًا:ىأهموةىالدرادةى

تأتي ىذه الدراسة لسد إحدى الفجوات فى الدراسات اإلعالمية التى تتمثل فى محدودية الدراسات      
راضي نحو أزمة دولية تشغل الرأي العام المحمي التي تناولت دراسة الرأي العام في المجتمع االفت

دراسة  -في حدود عمميا  -وىي أزمة الالجئين السوريين؛ فمم تجد الباحثة  -عمى حد سواء  –والعالمي 
 عربية أو أجنبية تناولت دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل اتجاىات الرأي العام نحو ىذه األزمة. 

ىة:داددًا:ىتداؤالتىالدراد

ما اتجاىات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة التساؤل الرئيس لمدراسة:      
 الالجئين السوريين في موقع "فيس بوك"؟

 وينبثق من ىذا التساؤل تساؤالن فرعيان كالتالى:

 بوك"؟ما صورة االتحاد األوروبي في أذىان الرأي العام )عينة الدراسة( في موقع "فيس  -3
 ما أكثر القضايا التي تشغل اىتمامات الرأي العام المصري عن االتحاد األوروبي؟ -2

ىدابعًا:ىفروضىالدرادة:

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين صورة االتحاد األوروبي لدى الرأي العام المصري  -1
 .واتجاىيم نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين السوريين

عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين كثافة استخدام الرأي العام لإلنترنت واتجاىيم نحو توجد  -4
 موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين السوريين.

ىثامنًا:ىاإلطارىالمنهجىىللدرادة:

 نوع الدراسة ومنيجيا: -3
تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية. ويعد ىذا النوع من ىذه الدراسات ىو األكثر مالءمة       

لموضوع ىذه الدراسة؛ نظرًا ألنيا تستيدف التعرف عمى اتجاىات الرأي العام المصري نحو موقف أزمة 
. :6الجتماعي"فيس بوك"الالجئين السوريين في المجتمع االفتراضي وذلك بالتطبيق عمى موقع التواصل ا

وقد اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح الوصفي؛ وىو منيج يستيدف وصف الظاىرة التي ندرسيا كما 
ىي، والتعرف عمى أكثر المصادر التي يتم االعتماد عمييا في الحصول عمى معمومات عن االتحاد 

 ;6.التي اىتمت بدراسة االتجاىات األوروبي. وىذا المنيج ىو ذاتو الذي اعتمدت عميو الدراسات السابقة
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 وصف مجتمع وعينة الدراسة: -4
يتكون مجتمع الدراسة المسحية من مستخدمي الفيس بوك. وقد استندت الدراسة عمى العينة العمدية     

مفردة من الميتمين بمتابعة أزمة الالجئين السوريين عبر المجتمع االفتراضي. ويعد ىذا  5:3وقواميا 
نات غير االحتمالية ىو األنسب ليذه الدراسة؛ حيث يتيح توافر مجموعة من الخصائص النوع من العي

  72والسمات التي تتوافر في المفردات بما يخدم أىداف ىذا البحث.

 أدوات جمع البيانات: -5

موقع التواصل االجتماعي"فيس ، وقد تم تطبيقيا إلكترونيًا عبر تمدت الدراسة عمى أداة االستبياناع   
. وقامت الباحثة بمشاركة استمارة االستبيان عمى صفحتيا الشخصية عمى الموقع، باإلضافة إلى بوك"

(. ولمتأكد من صدق ىذا االستبيان فقد قامت الباحثة groupsمشاركتيا داخل بعض المجموعات )
 ، ثم أجرت الباحثة بعض التعديالت في ضوء المقترحات التي تمقتيا.73بعرضيا عمى بعض المحكمين

م، وتم استيفاء بيانات ىذا االستبيان 4238وتم جمع بيانات الدراسة خالل شيري أغسطس وسبتمبر 
 بأسموب كرة الثمج.

 مواصفات عينة الدراسة:

%، بينما بمغت نسبة اإلناث ;.63مفردة؛ حيث بمغ إجمالي الذكور  ;;5جاءت جممة المبحوثين       
 57ألقل من  :3بمغ عدد المبحوثين في الفئة العمرية من )%. وفيما يتعمق بالفئات العمرية فقد 3.:7
سنة(  67ألقل من  57%. أما تكرارات الفئة العمرية من )69.3مفردة بنسبة مئوية مقدارىا  ::3سنة( 

 7;سنة فأكثر( فبمغت  67%. والفئة العمرية )من 3.;4مفردة بنسبة مئوية مقدارىا  338فقد بمغت 
 %. :.45ا مفردة بنسبة مئوية مقدارى

مفردة وبنسبة مئوية  523وبالنسبة لممستوى التعميمي جاء )المؤىل الجامعي( بجممة تكرارات بمغت      
مفردة بنسبة  :8%. وبمغ مجموع تكرارات المبحوثين الحاصمين عمى )مؤىل فوق جامعي( 97.6مقدارىا 

وبنسبة مئوية  52اراتيم %. أما الحاصمون عمى )مؤىل متوسط( فبمغت جممة تكر 39مئوية مقدارىا 
 %.9.7مقدارىا 

وقد أجاب ىؤالء المبحوثون عن بعض األسئمة التمييدية لالستبيان، غير أن الباحثة قامت      
مفردة منيم؛ لعدم متابعتيم لألزمة السورية، وبذلك أصبح الحجم النيائي لجممة العينة  11باستبعاد 

 مفردة. 311
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ىتادعًا:ىنتائجىالدرادةى

 النتائج العامة لمدراسة: -1

؛ حيث بمغ عدد المبحوثين الذين نسبة استخدام اإلنترنت لدى عينة الدراسةأشارت النتائج إلى ارتفاع    
%، 72.3مفردة بنسبة مئوية بمغت  422ساعات(  8ساعات ألقل من  5يستخدمون اإلنترنت )من 

مفردة بنسبة مئوية  372ساعات(  5ن وبمغت جممة تكرارات من يستخدمون اإلنترنت )من ساعة ألقل م
بنسبة مئوية  ;6%. وجاء من يستخدمون اإلنترنت )أقل من ساعة( بجممة تكرارات 59.8مقدارىا 
 %.34.5مقدارىا 

وفيما يتعمق بأكثر المواقع التي يفضل ىؤالء المبحوثون زيارتيا عبر شبكة اإلنترنت، أظيرت       
% يفضمون متابعة المواقع اإلخبارية، في حين يفضل المنتديات 3.;7النتائج أن نسبة مئوية مقدارىا 

% من المبحوثين أن أكثر المواقع التي يفضل :.:4% من المبحوثين. ويرى  :.52نسبة مئوية بمغت 
المبحوثون زيارتيا ىي مواقع التواصل االجتماعي مثل "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، وجاءت المواقع 

 %.  42.8% لدييم، وأخيرًا جاءت ) المواقع التعميمية ( بنسبة :.44الرياضية بنسبة 

 متابعة األخبار السياسية عبر وسائل اإلعالم:

مفردة بنسبة  3;3( إلى حد مابمغت جممة تكرارات من يتابع األخبار السياسية عبر وسائل اإلعالم )    
%. 63.6دة  بنسبة مئوية مقدارىا مفر  387( بانتظام%، في حين أن من يتابعيا );.69مئوية مقدارىا 

%. :.32مفردة، بنسبة مئوية مقدارىا  65( األخبار السياسية اليتابعبينما بمغت جممة تكرارات من )
وفيما يتعمق بمدى اىتمام المبحوثين بمتابعة األخبار السياسية المتعمقة باالتحاد األوروبي اتضح أن جممة 

%. في حين بمغ مجموع 75.8مفردة بنسبة مئوية مقدارىا  436 ( بمغتإلى حد ماتكرارات من يتابعيا )
( فبمغت اليتابعيا%. أما من )57.8مفردة بنسبة مئوية مقدارىا  364( يتابعيا بانتظامتكرارات من )
 %. :.32مفردة بنسبة مئوية  65جممة تكراراتيم 

 :  من مظاىر االىتمام بمتابعة أزمة الالجئين السوريين

تائج إلى تنوع مظاىر االىتمام بمتابعة أزمة الالجئين السوريين؛ حيث بمغت جممة تكرارات أشارت الن     
مفردة بنسبة مئوية  424( االشتراك في مجموعات عبر الفيس بوكمن يتابعون األزمة من خالل )

( وسائل اإلعالم%. في حين بمغت جممة تكرارات من يحرص عمى متابعة األزمة خالل )75مقدارىا 
( يناقش األزمة مع األصدقاء%. بينما بمغ مجموع تكرارات من )65.3مفردة بنسبة مئوية مقدارىا  394

%. وبسؤال المبحوثين عن كيفية تفاعميم مع صورة الطفل "إيالن" :.3مفردات بنسبة مئوية مقدارىا  9
يب األول؛ " جاءت في الترت(shareقمت بمشاركتيا )عندما شاىدوىا فقد أظيرت النتائج أن عبارة "

%. تالىا في الترتيب الثاني عبارة " 65مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  386وذلك بمجموع تكرارات بمغ 
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%. وجاءت في الترتيب :.42وبنسبة مئوية مقدارىا  5:" بمجموع تكرارات بمغ جعمتيا صورة بروفيمى 
مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  99بجممة تكرارات بمغت  status)"كتبت بوست عن الصورة )الثالث عبارة "

مفردة وبنسبة  79" بجممة تكرارات بمغت لم أتفاعل معيا%. وجاءت في الترتيب األخير عبارة "42.4
 %.37مئوية مقدارىا 

وتعكس ىذه النتائج التأكيد عمى الدور الذي تقوم بو مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل      
التفاعمية بكافة صورىا مثل كتابة رأي عن الموضوع أو مشاركتو اتجاىات مستخدمييا؛ وذلك بقياميم ب

بين  -محل النقاش العام –عمى الصفحة الشخصية لممستخدم بيدف نشر الفكرة ودعم األزمة 
 الميتمين بيا من جانب، وجذب انتباه أكبر عدد من مستخدمي ىذه المواقع من جانب آخر. 

سببًا في زيادة اىتمام المبحوثين بيذه األزمة؛ وذلك لدى  والجدير بالذكر أن ىذه الصورة كانت     
مفردة بنسبة مئوية مقدارىا  546غالبية مفردات العينة؛ حيث بمغت جممة تكرارات من يتفق مع ذلك 

مفردة بنسبة مئوية بمغت  79%. في حين لم تكن ىذه الصورة سببًا فى االىتمام باألزمة لدى 3.4:
36.5.% 

أثبتت  يالت 74(Vis and Goriunova,2015نتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )وتتفق ىذه ال     
 .موقع "فيس بوك" ياأصبحت رمزًا ألزمة الالجئين السوريين بعد أن تداول "إيالن"نتائجيا أن صورة الطفل 

ىؤالء يعتمد عمييا  يأصبحت أكثر المصادر التي قد وتؤكد ىذه النتيجة أن مواقع التواصل االجتماع
 :يأشارت إليو نتائج الجدول التال  األمر الذي وىو، وكذلك شبكة اإلنترنت ،متابعة األزمة يالمبحوثون ف

 (8جدول رقم )

 الوسائل اإلعالمٌة كمصادر لمتابعة أزمة الالجئٌن السورٌٌن

 % ك الىسبئل اإلعالمُت

 9.82 111 انصحف

 9189 92 انزهٛفضٌٕٚ

 1181 01 اإلراػخ

 32 139 انفضبئٛخ انؼشثٛخ انخبصخانمُٕاد 

 9280 119 انمُٕاد انفضبئٛخ انًصشٚخ انخبصخ

 9189 .2 انمُٕاد انفضبئٛخ األخُجٛخ

 289. 921 اإلَزشَذ

 183. 312 ٙخزًبػاليٕالغ انزٕاصم ا

 983 .9 انًذَٔبد

 1982 29 انًٕالغ اإلخجبسٚخ

 3.1 ٌ*اخزبس انًجحٕس أكثش يٍ ثذٚم

" جاءت في الترتيب األول كأكثر مواقع التواصل االجتماعيالجدول السابق أن " توضح نتائج      
، وذلك بمجموع ي متابعة أزمة الالجئين السوريينالمصادر اإلعالمية التي يعتمد عمييا ىؤالء المبحوثون ف
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% . وترى الباحثة أن ىذه النتيجة تتفق مع العديد 2.5:مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  528تكرارات بمغ 
من النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة التي تتعمق بدور مواقع التواصل االجتماعي في المشاركة 

 Khamis&Gold 2014ر مثل دراسات ) السياسية من جانب ، وفي تشكيل الرأي العام من جانب آخ
P 2012, Salbeva and Sacco 2014,Lynch etal )75" في الترتيب الثاني اإلنترنت. وجاءت "

%. وجاءت وسائل اإلعالم األخرى في 4.:8مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  482بجممة تكرارات بمغت 
القنوات الفضائية ؛ حيث جاءت" ترنتاقع التواصل االجتماعي واإلنترتيب متأخر مقارنة بكل من مو 

 %.6.;4مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  334" في الترتيب الثالث بجممة تكرارات بمغت الخاصة  المصرية

 اتجاىات الرأي العام  المصري نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين السوريين:
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 ( 9خذٔل سلى )

 اردبْبد انشأ٘ انؼبو 

 االتجـــــــــــــــــــــبي                    

 

 العبــــــــــــــــــــارة

 معبرض محبَد مىافق
المتىسط 

 ٍالحسبب
االوحراف 

 ٌالمعُبر
 % ك % ك % ك

 2108 9812 289 31 9381 .. 2989 .91 .ٔٚذػى انالخئٍٛ انسٕسٍٚٛ ٙيٕلفٓى إَسبَ -1

 1338 9811 .18 9 0182 112 1989 .91 .سزشارٛدٛخ يٕحذح ٔاضحخ ألٔسٔثب إلداسح األصيخاال رٕخذ  -9

 1118 9892 089 12 1189 .1 182. 319 .خبفذ ثؼض دٔل االرحبد يٍ انالخئٍٛ -3

 2118 9813 181 91 32 139 1.81 993 .ثشٚطبَٛب( -نى رشحت ثؼض دٔل االرحبد ثٓى يثم )انًدش -0

 1918 9892 081 19 1089 12 .18. .31 أٔال8ً ٙٚشفغ شؼبس يصهحز ٙاالرحبد األٔسٔث -1

 2998 9803 981 99 0383 121 0282 1.2 .نالخئٍٛ ٙنبرمٕو أٔسٔثب ثزمذٚى انذػى انً -2

 2108 9829 981 99 9380 2. 2282 921 .ٚزسى يٕلف أٔسٔثب ثبنزُبلض يٍ األصيخ -9

 1228 9811 181 91 3382 .19 2182 939 خئٍٛ انسٕس8ٍٛٚالسحجذ أنًبَٛب ثبن -.

ثًؼبداح  ُْ٘بن أصٕاد ػُصشٚخ ثجؼض دٔل االرحبد رُبد -2

 .انالخئٍٛ
312 .982 11 1080 11 982 98.1 0218 

 1998 9812 089 12 3981 190 2383 901 .يٍ يصهحخ أٔسٔثب ػذو اسزمشاس سٕسٚب -11

 9908 9819 1382 19 91 1. 2180 902 انمٕٛد األٔسٔثٛخ انًفشٔضخ ػهٗ سٕسٚب رذػى أصيخ انالخئ11-8ٍٛ

يٍ ديح انالخئٍٛ انسٕسٍٚٛ حفبظبً  ٙٚخبف االرحبد األٔسٔث -19

 ػهٗ انٕٓٚخ انثمبفٛخ8
90. 2181 11. 9.83 91 282 9812 2198 

صُبػخ األصيخ ثبَضًبو يمبرهٍٛ  ٙأٔسٔثب نٓب دٔس ف -13

 صفٕف اندًبػبد انًسهحخ ثسٕسٚب8 ٙأٔسٔثٍٛٛ ف
909 208. 199 39 19 381 9829 10.8 

ٚضٚذ  ٙثحًبٚخ حذٔد دٔل االرحبد األٔسٔث ٙانحم األيُ -10

 .األصيخ
901 23 119 9.81 30 .82 9810 2108 

ثحبخخ إنٗ يسبػذح كبفخ انذٔل إلداسح  ٙاالرحبد األٔسٔث -11

 .األصيخ
911 2282 2. 9189 9. 983 9821 2908 

 ٙٚمٕو االرحبد ثزمذٚى يسبػذاد نهذٔل انًضٛفخ نالخئٍٛ ف -12

 رشكٛب ٔانؼشاق ٔاألسدٌ ٔنجُب8ٌ
919 1182 109 3983 99 981 9802 2998 

دػى حمٕق  َٙطاللبً يٍ دٔسْب فارسؼٗ أٔسٔثب نحم األصيخ  -19

 اإلَسبٌ 8
991 1989 113 9289 0. 1982 9801 91.8 

 1918 9829 181 91 9181 9. 93 .99 ٙاألٔسث أصجحذ أصيخ انالخئٍٛ خبسج سٛطشح االرحبد -.1
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عبارة؛ وذلك لتحديد اتجاىات أفراد العينة نحو موقف  :3قامت الباحثة ببناء مقياس يتكوَّن من         
 االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين . وأشارت بيانات الجدول السابق إلى عدة نتائج كالتالي:

الترتيب األول  " فيىناك أصوات عنصرية ببعض دول االتحاد تنادي بمعاداة الالجئينجاءت عبارة "
، وتدل ىذه النتيجة عمى االتجاه السمبي نحو العنصرية التي 2:.4عمى المقياس بمتوسط حسابى مقداره 

يتم ممارستيا من بعض الجماعات داخل المجتمع األوروبي تجاه الالجئين ورفض وجودىم في ىذه 
التي توصمت إلى وجود  76(Varga,2015المجتمعات. وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )

بين األوربيين ومعاممة ىؤالء  الالجئين بال تسامح ، كما تتفق ىذه النتيجة أيضًا مع  Xenphobiaفوبيا 
التي أشارت إلى زيادة التخوف بين المجريين تجاه الالجئين وخاصة  77(Bernat,2015نتائج دراسة )

الء الالجئين في بعض الدول األوروبية . وترى الباحثة أن أسموب التعامل مع ىؤ 4234بعد عام 
باإلضافة إلى طبيعة التغطية اإلعالمية السمبية لألزمة قد ساعدا في تكوين ىذا االتجاه السمبي نحو 

الذي أشار إلى  78(Wal, J,2002بعض الدول األوروبية. كما تتفق ىذه النتيجة أيضًا مع تقرير )
ناول انتشار ظاىرة العنصرية ورفض التنوع الثقافى في االتحاد االفتقار إلى الدراسات األكاديمية التي تت

 األوربي.

" فى الترتيب الثاني بمتوسط حسابي مقداره خافت بعض دول االتحاد من الالجئينجاءت عبارة "      
. وترى الباحثة أن ىذه العبارة تعكس موقفًا سمبيًا أيضًا؛ ألن خوف بعض الدول األوروبية قد تزايد 4.98

ىؤالء الالجئين عقب الحوادث اإلرىابية في فرنسا وبمجيكا عمى سبيل المثال؛ وىو األمر الذي دفع  من
االتحاد بعض الدول إلى عدم الترحيب بالالجئين بوجو عام وبالسوريين بوجو خاص. وجاءت عبارة "

لحسابى نفسو " في نفس الترتيب الثاني؛ حيث حصمت عمى المتوسط ااألوروبي يرفع شعار مصمحتي أوالً 
، وىو ما يتطابق مع لغة السياسة الدولية المبنية بشكل رئيس عمى مبدأ المصمحة والمنفعة 4.98ومقداره 

المتبادلة. وترى الباحثة أن فتح الحدود األوروبية آلالف الالجئين السوريين لم يأِت إال بناء عمى سعى 
 س عمى اقتصادياتيا.ىذه الدول إلى زيادة عدد العمالة داخل أوروبا بما ينعك

" في الترتيب الثالث أصبحت أزمة الالجئين خارج سيطرة االتحاد األوروبيكما جاءت عبارة "      
. وتدل ىذه النتيجة عمى أنو لم يكن لالتحاد األوربي استراتيجية أو حل 4.89بمتوسط حسابي مقداره 

سيطرة عمى ىذه األزمة التي نشأت نتيجة لمخروج من أزمة الالجئين، وأنو لم يعد ليذا االتحاد قدرة لم
لمصراعات التي تحدث فى سوريا، وأن ىذه األزمة قد تزايدت تفاقمًا مع أحداث حمب األخيرة وازدياد 

في الترتيب الرابع، وفي نفس  يتسم موقف أوروبا بالتناقض من األزمة"الصراع السوري. وجاءت عبارة "
في صناعة األزمة بانضمام مقاتمين أوروبيين في صفوف أوروبا ليا دور الترتيب جاءت عبارة " 

وتعكس ىاتان العبارتان موقف أوروبا من األزمة؛ فبالرغم من ىذا الدعم  الجماعات المسمحة بسوريا".
الذي تقدمو أوروبا إلى ىؤالء الالجئين فإنيا تساعد في تشويو صورتيا بانضمام أوروبيين يقاتمون في 
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رىابية كتنظيم داعش وغيره من المجموعات المسمحة مثل جماعة "سوتورو"، صفوف ىذه التنظيمات اإل
 وىو ما يعني أن القتال في سوريا لم يعد حصريًا عمى الجياديين وحدىم. 

 االتحاد األوروبي بحاجة إلى مساعدة كافة الدول إلدارة األزمة"وجاء في الترتيب الخامس عبارة " 
يعني أن ىذه األزمة تحتاج إلى تكاتف الجيود الدولية وأن حميا  ، وىو ما4.82بمتوسط حسابي مقداره 

نياء الصراع  ال يقتصر عمى إدارة االتحاد األوربي وحده لألزمة؛ فيناك كثير من الحمول السياسية وا 
مصمحة أوروبا عدم  منلحماية المدنيين داخل األراضي السورية. وفي الترتيب السادس جاءت عبارة" 

ال توجد استراتيجية موحدة واضحة ألوروبا إلدارة وفي الترتيب السابع جاءت عبارة " "،استقرار سوريا
 ، وتعكس ىاتان العبارتان سمبية االتجاه نحو موقف االتحاد األوروبي من األزمة." األزمة

وقد قامت الباحثة ببناء مقياس تجميعي لمتعرف عمى مستويات االتجاه نحو موقف االتحاد األوروبي من 
مفردة وبنسبة مئوية  394نحو الموقف وذلك بجممة تكرارات بمغت  سمبية االتجاهاألزمة؛ فقد تبين 

ة مقدارىا وبنسبة مئوي 373%. في حين جاء االتجاه محايد بمجموع تكرارات بمغت 67.3مقدارىا 
وبنسبة مئوية  :7%، وجاء االتجاه اإليجابي نحو موقف االتحاد األوروبي بمجموع تكرارات بمغ 8.;5

%. وتعكس ىذه النتيجة أىمية قيام االتحاد األوروبي بإبراز الدور الحقيقي الذي يؤديو 37.4مقدارىا 
دارة آثارىا الحتوائيا والحد من آثارىا، كما يتطمب منو تطوير األداء اإلعالمي  الحتواء ىذه األزمة وا 

 ومخاطبة الشعوب من خالل القيام بحمالت تدعم أدواره.

 :الصورة الذىنية لالتحاد األوروبي لدى الرأي العام
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 (3جدول رقم )
 الصورة الذهنٌة لالتحاد األوروبً لدى الرأي العام  

 االتجـــــــــــــــــــــبي                    

 العبــــــــــــــــــــبرة

 معبرض محبَد مىافق
المتىسط 

 ٍالحسبب
االوحراف 

 ٌالمعُبر
 % ك % ك % ك

 9118 9833 1089 10 3.82 109 0989 1.1 ٙدًٕٚلشاط -1

 9928 9891 1.80 91 .098 123 .3.8 .10 حمٕق اإلَسبٌ ٙٚشاػ -9

 3228 98.1 18 9 1382 19 .18. 399 يزمذيخ  ٙدٔل االرحبد األٔسٔث -3

 9118 9893 1289 93 3.83 102 0981 129 شٔج ثشٚطبَٛب8ب ثخأصجح االرحبد ضؼٛف -0

 2198 9891 81. 31 1382 13 .9 929 8ٙأسغت فٗ انسفش إلحذٖ دٔل االرحبد األٔسٔث -1

رًبيبً ػبداد ٔرمبنٛذ انذٔل األٔسثٛخ رجؼذ ػُب  -2

 8ٙٔالرُبسجُ
999 1.83 193 3983 32 280 9802 2238 

 2328 9819 982 31 3983 193 .128 .99 نُشش ثمبفخ انزؼبٚش  ٙرسؼٗ دٔل االرحبد األٔسٔث -9

 13.8 9829 982 11 3381 192 2083 910 يحبكبرّ سٛبسٛبً ٔالزصبدٚب8ً ًَٕٙرج ُٚجغ -.

 2108 9819 282 91 9289 113 .238 903 أٔسٔثب غٛش يسزمشح      ٙاألٔضبع األيُٛخ ف -2ا 

 1118 9822 .18 9 9983 110 9182 991 انزُمم ٔانؼًم ٔانذساسخ 8 ٙانحشٚخ ف -11

 0.18 9892 381 19 11 19 182. 319 ٗ 8ٛرزًٛض ْزِ انذٔل ثبنزُٕع انثمبف -11 

 9198 9830 1981 21 3983 193 1189 123 رضداد يؼذالد انجطبنخ ثٓب 8 -19

 2298 .981 11 .3 99 0. .2 912 أٔسٔثب8  ٙأرًُٗ انؼٛش ف -13

عبارة لتحديد صورة االتحاد األوروبي في أذىان جميور  35قامت الباحثة ببناء مقياس يتكوَّن من       
إلى عدة المجتمع االفتراضي )عينة الدراسة( عبر موقع"فيس بوك". وقد أشارت بيانات الجدول السابق 

 نتائج كالتالي:
" في الترتيب األول عمى المقياس بمتوسط حسابي دول االتحاد األوروبي متقدمةجاءت عبارة "      
، وىو ما يعكس إيجابية الصورة الذىنية عن االتحاد، وقد تالىا في الترتيب الثاني عبارة " 7:.4مقداره 

. وربما يرجع ذلك الحتواء ىذه الدول ;4.9مقداره " بمتوسط حسابي تتميز ىذه الدول بالتنوع الثقافي
أرغب في عمى كثير من األجانب الذين يدرسون ويعممون وغيرىم . وفي الترتيب الثالث جاءت عبارة "

 –، مما يعكس تطمعات المبحوثين 4.92" بمتوسط حسابي مقداره السفر إلحدى دول االتحاد األوروبي
يؤكد  إيجابية صورة االتحاد لدييم، وفي الترتيب الرابع جاءت عبارة " لتجربة السفر مما   -عينة الدراسة 

 . ;4.8" بمتوسط حسابي مقداره  الحرية في التنقل والعمل والدراسة
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  :مستويات صورة االتحاد األوروبي لدى الرأي العام
 (1جدول رقم )

 مستوٌات صورة االتحاد األوروبً لدى الرأي العام  

 % ك مستىَبث صىرة االتحبد 

 0180 193 إٚدبثٙ

 1989 122 يحبٚذ

 980 2 سهجٙ 

 111 3.1 انًدًٕع 

قامت الباحثة ببناء مقياس تجميعي لمستويات صورة االتحاد األوروبي. وقد أشارت نتائج ىذا          
مفردة وبنسبة  ;;3المقياس إلى غمبة االتجاه المحايد لدى مفردات العينة وذلك بجممة تكرارات بمغت 

بي بمجموع تكرارات بمغ %. في حين جاء االتجاه اإليجابي نحو صورة االتحاد األور 74.4مئوية مقدارىا 
%. وترى الباحثة أن ىناك عوامل عدة قد ساعدت في تشكيل 67.6مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا 395

منيا عمى سبيل المثال التجارب والخبرات  –عينة الدراسة  –الصورة الذىنية لالتحاد األوروبي لدى 
األىمية بمكان دراستيا وخاصة في ضوء السابقة ووسائل اإلعالم وغيرىا من العوامل التي ترى أنو من 

كثير من المستجدات التي شيدتيا الساحة السياسية في الفترة األخيرة كخروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي، وسياسات أوروبا في الشرق األوسط، وعالقة مصر باالتحاد األوروبي عمى المستويين 

 السياسي واالقتصادي.

ورة االتحاد األوروبي، وجيت الباحثة مجموعة من األسئمة لممبحوثين وفي سياق التعرف عمى ص     
 ؟. وقد أشارت النتائج كالتالي: ىل ترتبط الحوادث اإلرىابية في دول أوروبا بوجود الالجئينمنيا: 

%. في 57.4مفردة بنسبة مئوية بمغت  356" ترتبط إلى حد مابمغت جممة تكرارات من يرى أنيا "     
مفردة  بنسبة مئوية مقدارىا  349" بوجود الالجئين غير مرتبطةرارات من يرى أنيا " حين بمغت تك

مفردة بنسبة مئوية  342" بوجود الالجئين  ترتبط%. بينما بمغ مجموع تكرارات من يرى أنيا " 55.5
في %. وترى الباحثة أن ىذه النتيجة توضح وجود عالقة بين ما يحدث من حوادث إرىابية 53.7مقدارىا 

أوروبا ووجود ىؤالء الالجئين فييا من وجية نظر المبحوثين، كما يبرر ىذا اإلجراءات االحترازية التي 
"تشنجن" لمسفر إلى   Schengenتتبعيا دول االتحاد في التشديد عمى إجراءات استخراج تأشيرات فيزا

داثًا سياسية كثورات الربيع إحدى دول االتحاد وخاصة ليؤالء القادمين من الدول العربية التي شيدت أح
 العربي.
أن أحد أسباب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ولمتعرف عمى مدى موافقة المبحوثين عمى      

" عمى ىذه أوافقتبين من خالل النتائج أن من أجاب "كان زيادة أعداد المياجرين والالجئين إلييا 
" وافق إلى حد ما%. بينما من ":.53نسبة مئوية مقدارىا مفردة ب 343العبارة قد بمغ مجموع تكراراتيم 
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%، في حين بمغ مجموع تكرارات المبحوثين 64.7مفردة بنسبة مئوية مقدارىا 384بمغ مجموع تكراراتيم 
%. وترى الباحثة أن بريطانيا 47.9مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  :;" غير موافقممن أجابوا عمى عبارة "
التي يقصدىا ىؤالء الالجئون والمياجرون، وأنيا تعد وجية الكثيرين منيم حينما من أكثر ىذه الدول 

يطاليا دول ممر لموصول إلى إنجمترا.   يتخذون دواًل كاليونان وا 
وقامت الباحثة بتوجيو سؤال آخر لممبحوثين لمتعرف عمى ضرورة قبول االتحاد األوروبي لجميع        

الالجئين السوريين أم ال، وقد تبين من نتائجو موافقة غالبية المبحوثين ؛ حيث بمغت جممة تكرارات من 
مغ مجموع تكرارات من %. في حين ب:.74مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  423أجاب "نعم" عمى العبارة 

" من المبحوثين بمغت  ال أعرف%. بينما من أجاب "35.8مفردة بنسبة مئوية مقدارىا  74" الأجاب "
%. ويرى مبحوثان اثنان فقط أنو من األىمية تحديد 55.3بنسبة مئوية مقدارىا  348جممة تكراراتيم 

حثة أن التسميم بقبول جميع الالجئين في . . وترى البا7نسبة لمالجئين والقبول بيا بنسبة مئوية بمغت 
دارتيا بصورة سميمة.   المجتمعات األوروبية ال يعد حاًل إلنياء ىذه األزمة وا 

لحاقًا بالسؤال السابق طرحت الباحثة سؤااًل آخر لمتعرف عمى مدى موافقة المبحوثين عمى إدماج      وا 
 وجاءت نتائجو كالتالي:الالجئين السوريين في المجتمعات األوروبية وتوطينيم. 

مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  342"عمى العبارة وافقوابمغت جممة تكرارات المبحوثين الذين "     
مفردة   367" أوافق إلى حد ما%، وبمغت جممة تكرارات المبحوثين الذين أجابوا عمى عبارة" 53.7

" ال أوافقين الذين أجابوا عمى عبارة " %، في حين بمغت جممة تكرارات المبحوث3.:5بنسبة مئوية بمغت 
%، وتشير ىذه النتيجة إلى اتفاق غالبية مفردات العينة عمى إدماج 49مفردة  بنسبة مئوية بمغت  325

 الالجئين السوريين في المجتمعات األوروبية وتوطنييم.
 أكثر الجيات الداعمة لمالجئين السوريين داخل دول االتحاد األوروبي:

 (1جدول رقم )

 الجهات الداعمة للالجئٌن السورٌٌن 

الجهبث الداعمت للالجئُه 

 السىرَُه
 % ك

 9189 .2 انحكٕيخ 

 3081 131 يُظًبد انًدزًغ انًذَٙ 

 1.81 22 األفشاد انًزجشػٌٕ

 .918 3. ال أػشف 

 38 1 أخشٖ رزكش

 111 3.1 انًدًٕع 
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 كالتالي:وقد أشارت نتائج الجدول السابق إلى عدة نتائج 

" في الترتيب األول كأكثر الجيات الداعمة لمالجئين منظمات المجتمع المدنيجاءت عبارة "      
السوريين من وجية نظر المبحوثين. وترى الباحثة أنو ربما تكون ليذه المنظمات أنشطة اتصالية دولية 

ل في مجال حماية المياجرين لمترويج ألنشطتيا وخدماتيا التي تقدميا لمالجئين وبخاصة تمك التي تعم
(، والمفوضية السامية لألمم المتحدة IOMوالالجئين، ومنيا عمى سبيل المثال مؤسسة اليجرة الدولية )

( وغيرىما من المؤسسات الدولية العاممة في مجال حماية الالجئين UNHCRلشؤون الالجئين )
 والمياجرين.

مما يعكس الدور الذي تقوم بو الحكومات في أوروبا  " في الترتيب الثانيالحكومةبينما جاءت "     
لمساعدة الالجئين. وتجد الباحثة أن من األىمية بمكان تفعيل األداء اإلعالمي واالتصالي المرتبط 
بترويج أدوار الحكومات في حماية المياجرين والالجئين كتقديم المساعدات المالية والرعاية الصحية 

يرىا من أشكال الدعم، وبخاصة أن حكومات بعض الدول األوروبية مثل واالجتماعية والتعميمية وغ
اليونان وألمانيا قد قامت بتقديم المساعدات لمالجئين السوريين منذ تفاقمت األزمة بنشر صورة الطفل 

 "إيالن" وحتى اآلن.
دول كالعراق مدى إيجابية موقف وقد قامت الباحثة بتوجيو سؤال لممبحوثين لمتعرف عمى رأييم نحو     

 ، وجاءت النتائج كالتالي:واألردن ولبنان وتركيا تجاه أزمة الالجئين السوريين مقارنة بالدول األوروبية

%. بينما بمغت 57.4مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  356" بجممة تكرارات بمغت  أوافق جداً جاءت عبارة " 
%، في حين بمغ 56.3ة مئوية مقدارىا مفردة بنسب 352"  أميل لمموافقةجممة تكرارات من أجاب" 
ال %، وجاءت عبارة "45.3مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  ::" غير موافقمجموع تكرارات من أجاب "

%. وترى الباحثة أن ىذه النتيجة تشير إلى 9.8مفردة وبنسبة مئوية مقدارىا  ;4" بمجموع تكرارات أعرف
 -من منظور عينة الدراسة –ساعدات بالقدر الكافي ضعف دور دول االتحاد األوروبي في تقديم الم

 مقارنة ببعض الدول األخرى.

 أكثر القضايا التي ييتم الرأي العام  بمتابعتيا عن االتحاد األوروبي:
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 (1جدول رقم )

 قضاٌا االتحاد األوروبً 

القضبَب
1
 % ك 

 9283 319 أصيخ انالخئٍٛ انسٕسٍٚٛ

 2289 910 أصيخ انٓدشح غٛش انششػٛخ 

 2180 931 يكبفحخ اإلسْبة 

خشٔج ثشٚطبَٛب يٍ االرحبد 

 األٔسٔثٙ
100 398. 

انؼاللبد انًصشٚخ األٔسٔثٛخ ثؼذ 

31  َّٕٛٚ9113 
22 9189 

 .128 20 يٕلف أٔسٔثب يٍ األصيخ انسٕسٚخ 

األصيخ انًبنٛخ ثذٔل االرحبد 

 األٔسٔثٙ 
01 118. 

 0082 191 حٕادس اإلسْبة فٗ أٔسٔثب

 282 91 انًًبسسبد انذًٕٚلشاطٛخ فٙ أٔسٔثب 

 081 19 اإلَدبصاد انؼهًٛخ 

 11 19 يٕلف أٔسٔثب يٍ انمضٛخ انفهسطُٛٛخ

 3.1 ٌ*اخزبس انًجحٕس أكثش يٍ ثذٚم

 :وقد أشارت نتائج الجدول السابق إلى مايمي  

القضايا التي تستحوذ عمى " في الترتيب األول كأكثر ىذه أزمة الالجئين السوريينجاءت قضية "    
أزمة متابعة مستخدمي موقع "فيس بوك" في المجتمع االفتراضي. وعمى الجانب اآلخر جاءت قضية "

" في الترتيب الثاني. وتشير الباحثة إلى أن ىاتين القضيتين محل اىتمام االتحاد اليجرة غير الشرعية
" في الترتيب مكافحة اإلرىابوجاءت قضية " األوربي فيما تعكسان مدى ما تواجيو أوروبا من أزمات . 

" . وترى الباحثة أن أزمة اإلرىاب حوادث اإلرىاب في أوروباالثالث ، تالىا في الترتيب الرابع مباشرة "
في أوروبا تعد واحدة من أىم القضايا التي تشغل اىتمامات الرأي العام المحمي والعالمي ، وذلك تحديدًا 

 يا وبمجيكا وغيرىا من الدول األوروبية.   بعد ىجمات فرنسا وألمان

/ نتائج اختبار فروض الدراسة:2  

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيًا بين صورة االتحاد األوروبي لدى الرأي العام  
 المصري واتجاىيم نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين السوريين.

                                                           
تم تحدٌد هذه القضاٌا من خالل مصادر متنوعة ، ومنها على سبٌل المثال أزمات الهجرة غٌر الشرعٌة والالجئٌن واإلرهاب من  8

  خالل الموقع اإللكترونى لالتحاد األوروبى
    http://eeas.europa.eu/policies/index_en.htm, accessed 4 June 2016 . 

 

http://eeas.europa.eu/policies/index_en.htm
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لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بين متغيرين من نوع الفئة أو النسبة،  بتطبيق اختبار بيرسون
أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين صورة االتحاد واتجاىات الرأي العام نحو موقف 

.( وىي دالة عند مستوى معنوية 6:2-االتحاد األوروبي من ىذه األزمة؛ حيث بمغت قيمة بيرسون )
(. وتشير ىذه النتيجة إلى أنو كمما كانت الصورة الذىنية إيجابية نحو االتحاد بوجو عام كانت )صفر

االتجاىات سمبية نحو موقف االتحاد من أزمة الالجئين والعكس، وبالتالى فمم تثُبت صحة الفرض األول، 
موقف االتحاد من  وذلك يعني وجود اختالف في الصورة الذىنية لالتحاد لدى المبحوثين واتجاىيم نحو

 األزمة.

الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين كثافة استخدام الرأي العام  لإلنترنت واتجاىيم 
 نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين السوريين.

. 525ت وبتطبيق اختبار )بيرسون( بين المتغيرين، أشارت النتائج إلى أن قيمة بيرسون بمغ      
بمستوى معنوية )صفر(. وىذه النتيجة تشير إلى أنو بزيادة استخدام اإلنترنت تزداد إيجابية اتجاىات 
الرأي العام نحو موقف االتحاد األوروبي من األزمة، ووفقًا ليذه النتيجة فقد ثبت صحة الفرض، مما 

مواقع التواصل االجتماعي  يعني أن شبكة اإلنترنت قد قامت بدور حيوي في نشر قضية الالجئين عبر
 وذلك من خالل تكوين صورة الطفل "إيالن" واستمالة مستخدمييا عاطفيًا نحوىا ونحو األزمة.   

 خالصةىالدرادة:
في محاولة لمتعرف عمى اتجاىات الرأي العام المصري حول موقف االتحاد األوروبي من أزمة        

ء عمى المصادر التي يعتمد عمييا الرأي العام في الحصول الالجئين السوريين، ألقت ىذه الدراسة الضو 
 عمى معمومات عن االتحاد. وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج  ومنيا:

تعد وسائل التواصل االجتماعي أكثر المصادر التي اعتمد عمييا أفراد العينة، يمييا شبكة اإلنترنت. وىذه 
والتفاعمي الذي تقوم بو مواقع التواصل االجتماعي أثناء األزمات، كما النتيجة تعمق الدور اإلعالمي 

تؤكد أن المجتمع االفتراضي قد أصبح مصدرًا رئيسًا من مصادر الحصول عمى أخبار ومعمومات عن 
أزمة الالجئين السوريين مقارنة بالوسائل اإلعالمية التقميدية األخرى كالصحف والقنوات التميفزيونية 

 وغيرىا. والفضائية

ولمتعرف عمى الصورة الذىنية لالتحاد األوروبي لدى الرأي العام قامت الباحثة ببناء مقياس مكون       
عبارة، واتضح وجود صورة إيجابية لالتحاد في أذىان مفردات العينة. وتأتي ىذه الصورة  35من 

عدة، والتي من بينيا التجارب اإليجابية نتيجة تمك االنطباعات التي قد تكون قد تشكمت نتيجة عوامل 
السابقة أو تمك الصور اإلعالمية التي روجتيا بعض وسائل اإلعالم عن نمط الحياة األوروبية؛ وىو 

 األمر الذي جعميم يرون في االتحاد األوربي نموذجًا ينبغي االقتداء بو ومحاكاتو سياسيًا واقتصاديًا.

http://www.epra.org.eg/
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العام )محل الدراسة(، وجاءت كأكثر القضايا متابعة بين  جذبت أزمة الالجئين السوريين اىتمامات الرأي
المبحوثين، تالىا مباشرة أزمة اليجرة غير الشرعية. وتجد الباحثة أن قضية اليجرة غير الشرعية لم تنل 
قدًرا كافًيا من اىتمامات األكاديميين في حقل الدراسات اإلعالمية، وأنيا ال تزال بحاجة إلى كثير من 

بر أغوارىا وسد فجواتيا، ويتعمق األمر كذلك بأزمة الالجئين؛ فمكل قضية منيما تداعياتيا الدراسات لس
ليست فقط عمى الدول المصدرة ليم أو تمك التي تستقبميم، بل إن نتائجيا تمتد عمى عدة أصعدة 

 اجتماعية ونفسية وسياسية واقتصادية.

بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين كثافة  وقد أثبتت ىذه الدراسة صحة الفرض الثاني القائل      
استخدام الرأي العام لإلنترنت واتجاىو نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين السوريين، في 

 حين لم تثبت الدراسة صحة الفرض األول.

 حدود البحث وما يثيره من بحوث مستقبمية:

تعد مواقع التواصل االجتماعي أحد أىم األدوات االتصالية الحديثة التي يمكن توظيفيا فى إدارة        
بعض القضايا في شتى المجاالت. فقد تم تطبيق ىذه الدراسة عمى موقع التواصل االجتماعي"فيس بوك" 

لرأي العام خارج كإحدى أدوات المجتمع االفتراضي وعمى مستخدمي ىذا الموقع دونما استبيان اتجاىات ا
حدود ىذه الوسيمة، وبالتالي ال يمكن تعميم نتائج ىذه الدراسة لكونيا قد ُأجريت عمى عينة عمدية من 
مستخدمي ىذه الوسيمة. ومن األىمية بمكان أن يأخذ الباحثون في اعتبارىم أىمية سد الفجوة البحثية في 

اتجاىات الصحفيين نحو موقف أوروبا من أزمة أزمتى الالجئين والمياجرين كل عمى حدة، ودراسة تقييم 
الالجئين، وذلك من خالل االعتماد عمى أدوات بحثية كيفية مثل المقابالت والمجموعات النقاشية، ىذا 
باإلضافة إلى دراسة الصورة اإلعالمية لألزمة في وسائل اإلعالم المصرية والدولية، وتحميل الخطاب 

األطر الخبرية ليا، كما يمكن إجراء دراسة مقارنة بين اتجاىات الرأي  السياسي بشأن ىذه األزمة ودراسة
العام نحو صورة الالجئين والمياجرين، كذلك يمكن الكشف عن دور منظمات المجتمع المدني العاممة في 

 مصر في إدارة أزمة المياجرين. 
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Abstract 
 

        Syrian crisis is considered as a complicated issue that faces Europe, 

especially after the terrorist attacks that occurred in Paris in November 2015. 

This study shed light on Egyptian public opinion attitudes among Facebook 

Users about EU position towards Syrian refugee crisis. This article, first of all, 

focused on literature on Syrian refugee crisis, Media coverage of Syrian crisis 

and the role of social media in forming the users' attitudes. The analysis of data 

identified the image of EU in Egyptians' minds, especially after Syrian Refugee 

crisis. An online survey applied on 381 social media users. Results showed that 

social media is the most resource that users follow to gain the news about the 

crisis. Syrian crisis is the first issue attracts users' attention compared with 

another issues such as (Illegal Immigration, combat the terrorism, The Egyptian 

– European relations after 30 June 2013 etc...). The public opinion attitudes 

were negative about EU position towards Syrian refugee. Regarding to the study 

hypothesis, the result indicated that there was a statistically significant 

correlation between the usage of the internet and Egyptian public opinion 

attitudes about EU position towards Syrian refugee crisis. 

 

Keywords: Public Opinion, Syrian Refugee crisis, Virtual community, social 

media. 
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