
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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                                                                      

(ISSN 2314-8721)                                                                              
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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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 ثريا أحمد البدويد/ أ.                                                                                                

       sourayaelbadaoui2006@hotmail.com 

 القاهرةجامعة                                                                                  
ىالملخص:
، الرقميالمجاؿ العاـ  يتحديد موقع "المستخدـ" فتمثمت اإلشكالية البحثية في ىذه الدراسة في        
األدبيات العممية  فيتحميؿ نمط المعالجة التنظيرية والمنيجية لدور المستخدـ  الدراسةت ستيدفاحيث 

 .العربية واألجنبية
لما نشر مف بحوث  (Meta Analysisالثاني )منيج دراسة تحميمية مف المستوى الدراسة  استخدمتوقد 

َـّ بالمغة العربية واألجنبية ودراسات عف اإلعبلـ الجديد بيؽ ىذه الدراسة عمى عينة مف تـ تط؛ ومف َث
 .   (0202( إلى عاـ )0222بحوث ودراسات اإلعبلـ الجديد العربية واألجنبية، بدء مف عاـ )

 يأجندة بحوث اإلعبلـ الجديد العربية، وتبن فيالدراسة بأىمية تضميف مفيوـ "المستخدـ" وقد أوصت 
تجمع باحثيف مف تخصصات مختمفة، وكسر التبعية لمنماذج  يالدراسات العربية الت في يالتوجو البين

 ... إلخ.الغربية، ومحاولة تطوير نظريات "مبلئمة" لطبيعة البيئة العربية
 Qualitativeي )الكيف يعمى التحميؿ السردػػ دراسة المستخدميف  ػػ فيالتركيز كما أوصت الدراسة ب

Narrative Analysis )ي" الفنومنولوج"نطبلؽ مف مدخؿ اـ الرقمي، واالالمجاؿ الع يلتعميقاتيـ ف
(Phenomenology) ىذا السياؽ. يف 
 

ى:تمهود
فػى بدايػة  Sphère publiqueأشارت المراجعة النقدية لمتراث إلى ظيور مصطمح المجاؿ العاـ         

تحميػؿ بيػدؼ تقػديـ  ،Jurgen Habermasالستينيات مف القػرف العشػريف مػف خػبلؿ الفيمسػوؼ األلمػانى 
وفى فترة محددة.  يقصد الباحث بالمجاؿ العاـ، والذى يقابمو المجاؿ  ،ليذا المفيوـ فى ارتباطو بفئة معينة

، تمػػػؾ المسػػػاحة االجتماعيػػػة التػػػى تقػػػع بػػػيف السػػػوؽ والحكومػػػة، وتبعػػػد عػػػف Sphère Privéeالخػػػاص 
األىداؼ التجارية والربحية وعف تدخؿ الدولة، وتكوف قادرة عمػى حػث النػاس عمػى مناقشػة القضػايا العامػة 

.  ومػػف ىنػػا، يسػػتطيع المواطنػػوف الراشػػدوف (Noam Chomsky,2000 Robert Mcchesney &)دوف خػػوؼ 
 Jurgen)العاـ الذى تسيطر عميػو السػمطات وتحويمػو إلػى مجػاؿ ينتقػدىا ويفنػد ادعاءاتيػا استيعاب المجاؿ 

Habermas,1978). 
يفقػد المجػػاؿ العػاـ مػػف فاعميتػو فػػى تغذيػة الحيػػاة الديمقراطيػة لحظػػة تػػدخؿ ، Habermasبالنسػبة لػػػ       

البعيػػػػد عػػػػف السػػػػيطرة الحكوميػػػػة أو  السػػػػياؽثنػػػػيف معػػػػًا. وفػػػػى الالدولػػػػة أو عػػػػالـ األعمػػػػاؿ أو مػػػػف خػػػػبلؿ ا
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االقتصػػادية، أظيػػر الباحػػث أىميػػة لمنظمػػات المجتمػػع المػػدنى، والقيػػاوى والحيػػاة االجتماعيػػة واالتصػػاالت 
اإللكترونية والشبكات االجتماعية كفضاءات عامة جديدة، يقػـو فييػا المػواطف بػدور المشػارؾ النشػط الحػر 

المعموماتيػة. وكمػا  ىتمامػات المشػتركة، واإلتاحػةالالجتماعيػة، واوذوبػاف الفػوارؽ ا فى ظؿ مفاىيـ المساواة
سػػبؽ وعرضػػنا فػػى الممػػؼ الثػػانى، أجريػػت عديػػد مػػف الدراسػػات التػػى تناولػػت المػػواطنيف فػػى المجػػاؿ العػػاـ 

ختمفػػة، بػػػرؤاه وأفكػػػاره ماالفتراضػػى، مػػػف حيػػث عبلقػػػة مسػػػتخدـ مضػػاميف اإلنترنػػػت فػػى فضػػػاءات الويػػػب ال
شباعاتو،   New Publicعامػة جديػدة متاحػة لمجميػع  فػى مجػاالتودوره كفاعؿ منتج ونشػيط وتوقعاتو وا 

Sphere Les Nouveaux Media,2008)  ،May Branham,2009 ،Serge Proulx,2001)  . 
، فػػى ىػػذا اإلطػػار، تتمثػػؿ اإلشػػكالية البحثيػػة فػػى تحديػػد موقػػع "المسػػتخدـ"  فػػى المجػػاؿ العػػاـ الرقمػػي      

الرؤيػػػة النقديػػػة الحاليػػػة تحميػػػؿ نمػػػط المعالجػػػة التنظيريػػػة والمنيجيػػػة لػػػدور المسػػػتخدـ فػػػى  حيػػػث تسػػػتيدؼ
األدبيػػات العمميػػة العربيػػة واألجنبيػػة، وذلػػؾ لئلجابػػة عمػػى التسػػاؤؿ التػػالىي ىػػؿ أفػػرزت تكنولوجيػػا االتصػػاؿ 

داخؿ والمنػػػاىج المػػػداخؿ الفكريػػػة واألدوات المنيجيػػػة المرتبطػػػة بػػػالمواطف المسػػػتخدـ، أـ تمػػػت اسػػػتعارة المػػػ
 المرتبطة بالوسائؿ التقميدية وتطويعيا لتبلئـ طبيعة وخصائص تكنولوجيا االتصاؿ الرقمية ؟   

ىأوال:ىاإلطارىالمنهجىىللدراسة
لمػا نشػر مػف بحػوث  Meta Analysisدراسػة تحميميػة مػف المسػتوى الثػانى : منهج  لدرالةن  .0

الوقػوؼ عمػى  إلػى ودراسات عف اإلعػبلـ الجديػد، بالمغػة العربيػة واألجنبيػة.  وييػدؼ التحميػؿ
آخػػػر التطػػػورات العمميػػػة، والجوانػػػب القيمػػػة واليامػػػة فػػػى الدراسػػػات المرتبطػػػة بمجػػػاؿ اإلعػػػبلـ 

مميػػة الجديػد، والتعػرؼ عمػػى اإليجابيػات وتػدعيميا، وتبلفػػى أوجػو القصػور، لتحقيػػؽ إضػافة ع
 إلى التراث العممى.

تػـػ تطبيػػؽ ىػػذه الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف بحػػوث ومؤلفػػات اإلعػػبلـ الجديػػد العربيػػة  عيهنن  لدرالةنن :  .0
( بحثػػػا ومؤلفػػػا 022(.  وتضػػػمنت العينػػػة )0202( إلػػػى عػػػاـ )0222واألجنبيػػػة، بػػػدء مػػػف عػػػاـ )

 موزعيف كالتالىي
 (1جدول رقم )

 واألجنبٌةتوزٌع عٌنة بحوث اإلعالم الجدٌد العربٌة 
 (0214( إلى )0222فى الفترة من )

 
 العينة

 نوع البحوث 
 أجنبى عربى

 77 87 بحوث
 

واعتمدت الباحثة عمى مكتبة كميػة اإلعػبلـ بجامعػة القػاىرة فػى انتقائيػا لمدراسػات والبحػوث العربيػة المتاحػة 
العػػػاـ، ومجػػػبلت المػػػؤتمرات والمحكمػػػة بالمجمػػػة المصػػػرية لبحػػػوث اإلعػػػبلـ، والمجمػػػة المصػػػرية لبحػػػوث الػػػرأى 

http://www.epra.org.eg/
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العمميػػة المحكمػػة، ودراسػػات الماجسػػػتير والػػدكتوراه بػػذات الكميػػة وبكميػػػة ااداب، قسػـػ اإلعػػبلـ بجػػامعتى حمػػػواف 
عتمػػاد عمػػى قواعػػد البيانػػات كمصػػدر أساسػػى لجمػػع مػػا نشػػر الوعػػيف شػػمس.  بالنسػػبة لمدراسػػات األجنبيػػة، تػـػ ا
 Science Direct, Emerald Insight, Willey, Sage عػف مجػاؿ اإلعػبلـ الجديػد وتمثمػت أبرزىػا فػىي

Publications, All Academic, Springer Link, Ebesco host, Interscience, Proquest,  . 
وتمثمت فى استمارة تحميؿ  أرلة جمع لدبياهات وفئات تحليل بحوث ورالةات لإلعالم لدجرير: .3

عػػبلـ الجديػػد، واألطػػر النظريػػة، والمنػػاىج تضػػمنت اإلشػػكاليات البحثيػػة المثػػارة فػػى مجػػاؿ اإل
المسػػتخدمة، وأىػػـ االستخبلصػػات، ثػػـ موقػػع المسػػتخدـ فػػى سػػياؽ بحػػوث ودراسػػات اإلعػػبلـ 

 الجديد.
ىثانوا:ىنتائجىالدراسة

 فى ىذا الصدد، تستعرض الباحثة نتائج الدراسة بالتركيز عمى المحوريف التالييفي
 اإلتجاىات الفكرية والتنظيرية الحديثة لمفيـو المستخدـ ومشاركتو فى المجاؿ العاـ الرقمى.  .0
 اإلتجاىات المنيجية الحديثة لمشاركة المستخدـ فى المجاؿ العاـ الرقمي.  .0

وفيمػػا يمػػى عػػرض ألىػػـ الػػرؤى المرتبطػػة بكػػؿ محػػور فػػى عبلقتيػػا بمفيػػـو المسػػتخدـ بخاصػػة وأخيػػرا 
 بيذا الشأف. التوصيات المرتبطة

 لإلتجاهات لدفكاي  ولدتهظياي  لدحريث  دمفجوم لدمةتخرم ومشااكته فى لدمجال لدعام لداقمي.   .1
أظيرت القراءة النقدية لؤلدبيات العممية مدى مساىمة اإلنترنت وفضاءات الويب المختمفة فى إحداث      

التصاؿ الرقمية، حيث أتاحت لعديد مف تغييرات اجتماعية وتحوالت فى الممارسات المرتبطة بتكنولوجيا ا
الشركات والمعمنيف فرصا جديدة لمتواصؿ عبر مضاميف تفاعمية يقوـ فييا أطراؼ العممية االتصالية بدور 

الذى يفكر ويفعؿ ويقوـ بجيد مبدع،  Active Internet Contributor فاعؿ.  كما بزغ المساىـ النشط
ات تنشر فى سياؽ بوابات غير تقميدية أو احترافية لتحقيؽ عبر تبادؿ الرسائؿ وانتاج مواد وموضوع

. (Teresa Harisson, Brea Barthel,2009 ،Lynne Schafergross,2010 ،Peyton Paxson,2010) ذاتيةأىداؼ 
، Conversion Mediaكما وفرت بيئة اإلنترنت لممستخدـ القدرة عمى استخداـ وسائؿ اعبلمية مدمجة 

، وسيمت لو Real Time Userالتفاعؿ الفورى  التى أتاحت لو القدرة عمىعبر االتصاالت البلسمكية 
 (.Kamal Kambil,2008)اإلنترنت واستخدامو فى أى وقت وفى كؿ مكاف  إلىالدخوؿ 

عمى المستوى الفكرى، وفى سياؽ العبلقة بيف المواطف المشارؾ والبيئة الرقمية فى الدراسات العربية       
واألجنبية، أثيرت مجموعة مف التساؤالت المرتبطة بماىية التغيرات التى أحدثتيا الوسائؿ الجديدة، وطبيعة 

الدولية لممعمومات عمػى المحتػوى، االستخداـ فى ضوء المحتوى الجديد، ومدى التأثير الذى تحدثو الشبكة 
وموقػػؼ المسػػػتخدميف فػػػى ىػػػذا السػػػياؽ.  وقػػػد ميػػػدت ىػػذه التسػػػاؤالت لبػػػروز تيػػػار بحثػػػى آخػػػر ينطمػػػؽ مػػػف 
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ثار اإلنترنت عمى حضور األفراد، ومدى مساىمتيا فى انخراط آالمنظور االجتماعي الثقافى وييتـ بدراسة 
 الفرد فى واقعو أو انعزالو عنو.

لشأف، يمكف القوؿ بانطبلؽ دراسات عربية وأجنبية عديدة حوؿ اإلعػبلـ الجديػد واإلنترنػت، فى ىذا ا      
مػػف نفػػس األسػػاس الػػذى انطمقػػت منػػو دراسػػات وسػػائؿ اإلعػػبلـ التقميديػػة، وتمثمػػت فػػى التعػػرؼ عمػػى أنمػػاط 

عظػػـ ودوافػع اسػتخداـ اإلنترنػػت لػدى فئػات معينػػة مػف الجمػاىير خاصػػة لػدى األطفػاؿ والشػػباب. واىتمػت م
. وأظيػرت برصد طبيعة العبلقة بيف الخصائص الديمجرافية لجميور اإلنترنت ودوافع االسػتخداـالدراسات 

)نسمة نتائج الدراسات وجود عديد مف المتغيرات المؤثرة فى ىذا السياؽ مثؿ المستوى التعميمى لممتصفحيف 

-Magali Saint) ف والمسػتوى االقتصػادي، والسف ومنطقػة السػك(0222، محمد عايش، محمد قيراط، 0203البطريؽ، 

Amand, Gilles Pronovost  ،0220،)  والنػػوع والػػدخؿ والسػػمات الشخصػػية لممسػػتيمكيفPersonality 
Traits ( Sylvia Chan-Olmested & others ،0222 0222سػماعيؿ عبػود، إ، ريػـ ،Teo ،0222 ،ابػراىيـ سػمير عمػى ،

. عمػى سػبيؿ المثػاؿ، تبػيف (0222)جمػاؿ عبػد العظػيـ، والرغبة الشخصية والمينة والمحيط االجتماعي ، (0202
وجػػود تفػػاوت كبيػػر فػػى نسػػب تعامػػؿ المتعممػػيف تعميمػػا أعمػػى مػػف المتوسػػط، والتعمػػيـ المتوسػػط، وأقػػؿ مػػف 

كمػا اتضػح أف الػذكور .  (0203)نسػمة البطريػؽ، المتوسط مع شػبكة اإلنترنػت لصػالح الفئػة األولػى ثػـ الثانيػة 
، وأف االسػػتخداـ المكثػػؼ لئلنترنػػت مػػف قبػػؿ (0222)وليػػد فػػتح اك بركػػات، أكثػر اسػػتخداما لئلنترنػػت مػػف اإلنػػاث 

األطفػػاؿ والشػػباب الػػذكور يػػتـ خػػبلؿ الفتػػرة المسػػائية، بينمػػا أظيػػرت الصػػفوة اسػػتخداما منخفضػػا لئلنترنػػت 
، خالد أحمد عبد الجواد، 0222)سامى طايع، المنزؿ أو العمؿ عمى الرغـ مف تواصميـ المستمر بالشبكة سواء فى 

)أمػػيف سػػعيد عبػػد . كمػػا تبػػيف أف طمبػػة الجامعػػة األمريكيػػة أكثػػر اسػػتخداما لئلنترنػػت مػػف طمبػػة األزىػػر (0222

)ايمػػػاف ، وكػػػذلؾ الشػػباب المنتمػػػى لممسػػػتوى االجتمػػػاعى االقتصػػػادى األعمػػػى (0223، برلنػػػت نزيػػػو، 0223الغنػػى، 

.  وأضػػافت الدراسػػات األجنبيػػة وعػدد محػػدود مػػف الدراسػػات العربيػة الحديثػػة بعػػدا بحثيػػا آخػػر، (0220جمعػة، 
، االجتماعيػػػػػػة أو الثقافيػػػػػػة، الخاصػػػػػػة Lifestylesعبػػػػػػر ارتبػػػػػػاط اسػػػػػػتخداـ اإلنترنػػػػػػت باألنمػػػػػػاط الحياتيػػػػػػة 

عمى سبيؿ (.  Gerit Goetzenbrucker,2013 & Margarita Kohl ،Les Jeunes d Internet,2003)بالمستخدميف 
أو التػػى  Westernizationلػػدى الفئػػة التػػى يتميػػز نمػػط حياتيػػا بالغربنػػة المثػػاؿ، يػػزداد اسػػتخداـ اإلنترنػػت 

.  كمػػا تبػػيف عػػدـ تفاعػػؿ المسػػتخدميف (Ran Wei,2006 ،Toma and Hancock,2011)تريػػد إثبػػات ذاتيػػا 
بػداء إالشباب مع محتوى التثقيؼ الجنسى عمى الصحؼ اإللكترونية، اذ يكتفوف بقراءة المحتػوى فقػط دوف 

 .(0202)عمرو حسف ابراىيـ، أى تعميقات 

ية، فتراضػػالوقػػد أظيػػرت البحػػوث اخػػتبلؼ دوافػػع اسػػتخداـ اإلنترنػػت والمواقػػع اإلذاعيػػة والتميفزيونيػػة ا      
واإلشباعات المتحققة منيا.  وتمثمت فى دوافع خاصة بالمستخدميف )المواطف/ /المراىؽ/الشباب/الصػفوة( 
                 مثػػػػػػػػػػػؿ الحاجػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػى التسػػػػػػػػػػػمية والترفيػػػػػػػػػػػو، ومشػػػػػػػػػػػاركة الصػػػػػػػػػػػور والفيػػػػػػػػػػػديوىات والتواصػػػػػػػػػػػؿ والحػػػػػػػػػػػوار

(Pauwels&Hellriegel,2007 ، Royal,2008، Cocciolo,2009، Yoonhyuk Jung,2011) أو لمدراسػػػة والبحػػػث ،
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، أو المعمومػػػات (0222، محمػػػود أحمػػػد مزيػػػد، 0203)نسػػػمة البطريػػػؽ، العممػػػى والحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات العمميػػػة 
 Parmelee,2013، Kate)السياسػػػػية المرتبطػػػػة بػػػػالحقوؽ واألحػػػػداث والقضػػػػايا المحميػػػػة والعربيػػػػة والدوليػػػػة 

Kenski,2010, Natalie Jomini Stroud0202ة الزىػراء عبػد الفتػاح ابػراىيـ، ، فاطمػ ،Bruce Hardy, Dietram,2009 
Scheufele ،0220، عربػى عبػد العزيػز الطػوخى، 0222أميػرة النمػر، ، 0222محمود حمدى عبد القػوى، ، 0222، خيرت عياد) ،

تخفػػػيض درجػػػة ، أو ل(0202ثريػػػا البػػػدوى، ، 0200والء مسػػػعد اسػػػماعيؿ، )أو لتػػػدعيـ اليويػػػة والمواطنػػػة االفتراضػػػية 
. بينمػا ارتبطػت (0200)أمػانى السػيد فيمػى، الشعور بالتوتر والخوؼ وعػدـ األمػاف بخاصػة فػى أوقػات الثػورات 

الػػػدوافع األخػػػرى بالوسػػػيمة مثػػػؿ سػػػرعتيا فػػػى تغطيػػػة األحػػػداث ومصػػػداقيتيا، وعناصػػػر الجػػػذب والتصػػػميـ 
 .(0202)الشيماء العرب، المتوافرة بيا 

بطػػػػػت الدراسػػػػػات بالتػػػػػأثير الػػػػػذى تحدثػػػػػو اإلنترنػػػػػت عمػػػػػى األفػػػػػراد بخاصػػػػػة.  فػػػػػى مرحمػػػػػة تاليػػػػػة، ارت       
وباستعراض األدبيات المرتبطة بيذه الرؤية، الحظت الباحثة انطبلؽ الدراسات مف فكرة حتمية وجود آثػار 

نعػػػزاؿ عػػػف السػػػمبية لتقنيػػػات االتصػػػاؿ عمػػػى المسػػػتخدميف، حيػػػث تػػػؤدى إلػػػى ضػػػعؼ التػػػرابط األسػػػرى، وا
، أحمػػػد فػػػبلح العمػػػوش، 0222، مػػػريـ محمػػػد آؿ عمػػػى،0222)فوزيػػػة عبػػػد اك آؿ عمػػػى، راب االجتمػػػاعي غتػػػالااخػػػريف، وا

لػػى التواصػػؿ اإللكترونػػى، عمػػى الػػرغـ مػػف التواجػػد (0220، ىبػػة السػػمرى، 0222، محمػػد محمػػد عبػػده بكيػػر، 0222 ، وا 
لػػى (0222)ىنػػا نحػػاس، بػػنفس المكػػاف عبػػر مقػػاىى اإلنترنػػت  نحسػػار القػػيـ والتقاليػػد، واسػػتغبلؿ الجػػنس، إ،  وا 

غػراؽ المسػتخدميف بالدعايػة لمخمػور ونشػر الشػرؾ والكفػر ونشػر  وانتشار الشائعات والجرائـ اإللكترونيػة، وا 
لػػى انحسػػار المغػػة العربيػػة وخمػػؽ أجيػػاؿ تتعامػػؿ (0222)عيسػػى سػػالـ الجػػبلؼ، معمومػػات تيػػدد األمػػف العػػاـ  ، وا 

لػػى (0222ف،)صػػالح سػػميمابشػػكؿ لغػػوى مشػػوه  نتػػاج سػػاحات لمتسػػمية الفرديػػة والترفيػػو الشخصػػى أكثػػر مػػف إ، وا 
، بريػػػدجت ويسػػػمز 0222)محمػػػد سػػػعد الػػػديف محمػػػد الشػػػربينى، نتاجيػػػا لسػػػاحات البحػػػث عػػػف المعرفػػػة والنقػػػد الثقػػػافى إ

Bridgette Wessels ،0202)ية .  وقػػد اتفقػػت الدراسػػات األجنبيػػة مػػع العربيػػة ، عمػػى تعػػاظـ التػػأثيرات السػػمب
أمػػا الدراسػػات العربيػػة، فقػػد أظيػػرت السػػمبيات  .4.0و ويػػب  3.0لفضػػاءات اإلنترنػػت، بخاصػػة فػػى ويػػب 

    بخاصة. 2.0عمى مستوى ويب 

بالنسبة لآلثار اإليجابية المترتبة عمى استخداـ اإلنترنت، فقد ارتبطت بالمنظمات فى المقاـ األوؿ        
.  عمى مستوى المنظمات، اتضح (2.0، وباألفراد فى المقاـ الثانى )فضاء ويب (1.0)فضاء ويب 

الدور الذى تسيـ بو تكنولوجيا اإلنترنت فى الوصوؿ والتواصؿ مع قاعدة كبيرة مف الجماىير بغض 
تحسيف أداء العامميف فى المنظمات، وفى "ادارة  فىو  ،(Shi ،0202)النظر عف المستوى المادى لممنظمة 

رفة" و"ادارة العبلقات" بيف المستخدميف )جماىير خارجية أو داخمية( والمنظمة لتحقيؽ أىدافيا المع
، 0222، ، خيرت عياد0222األقطش نشأت  ،0222الخاجة ، ، مى Baxter 2013& Conolly,2014  ،Guidry)األساسية 

، وفى نشر الكممة والرسائؿ والصور وأنشطة المسئولية االجتماعية والبيئية التى تدعـ (0220، سموى العوادلى 
 . (0200، ىبة مرسى، Roessler & Legrand ،0200)مف مكانة المنظمة وصورتيا فى المجتمع الواقعى 
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ى تسػييمو وتعاظـ الدور اإليجابي لئلنترنت، بواقػع دوليتػو وعػدـ مركزيتػو وتعػدد مجػاالت اىتمامػو، فػ      
 Activistsلعمميػػػة التواصػػػؿ الػػػدولى بػػػيف المنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة، واسػػػتخداـ المعارضػػػيف النشػػػطيف 

Protesting  لمشػػػبكة لمتعبيػػػر عػػػف مػػػواقفيـ نحػػػو األحػػػداث المحميػػػة ومتابعتيػػػا وتكػػػويف اتجاىػػػات حياليػػػا
(Natalie Fenton,2008 ،0200السػػػخاوى، ، عايػػػدة 0200، أشػػػرؼ جػػػبلؿ حسػػػف، 0202، ثريػػػا البػػػدوى) وحشػػػد وتعبئػػػة ،

أو فػػػػػى (، 0222)أشػػػػػرؼ جػػػػػبلؿ، أو فػػػػػى تشػػػػػكيؿ الػػػػػرأى العػػػػػاـ ، (Mansour,2012 ،Boekkooi,2010)الجمػػػػػاىير 
 Alice، 0222)منػػػػاؿ أبػػػػو الحسػػػػف، اكتشػػػػاؼ الػػػػذات ودعػػػػـ الحػػػػوار األسػػػػرى وتػػػػدعيـ االتصػػػػاالت الشخصػػػػية 

Hall,2009 ،Cliff Lampe,2010)العادى بحيث يصبح مرسبل ومستقببل وجامعػا  ، أو فى تدعيـ دور المواطف
ومحمػػبل ونػػاقبل لمحػػدث لحظػػة وقوعػػو، وسػػاردا لمتفاصػػيؿ بصػػورة أكثػػر عمقػػا وواقعيػػة مػػف المينػػى التقميػػدى 

(Jay Rosen,2009،Tim O Reilly,2006 ،Lasica,2003)  . 

بػالتعرؼ عمػى المشػكبلت فى سياؽ آخر مرتبط بفضاء اإلعبلـ الجديد، اىتمت عديػد مػف الدراسػات       
المرتبطة بفضاء اإلنترنت.  فى ىذا الشأف، ركزت الدراسات األجنبية بصورة أكبر عمػى بعػض المشػكبلت 
المرتبطة بالمستخدميف فى مقابؿ تركيز الدراسات العربية بصورة أكبر عمػى أخبلقيػات وتشػريعات الوسػائؿ 

 اإلعبلمية الجديدة.

يػػػة، أثيػػػرت إشػػػكالية مصػػػداقية مشػػػاركات المػػػواطف فػػػى المجػػػاؿ العػػػاـ عمػػػى مسػػػتوى الدراسػػػات األجنب      
والتحديات التى تواجيو. فى ىػذا اإلطػار، أظيػرت نتػائج الدراسػات عػدـ تواصػؿ مسػتخدمى  ،الرقمى وقوتو

الشبكة الدوليػة بصػورة دائمػة، حيػث يعمػدوف بعػد يػـو مػف االتصػاؿ المكثػؼ إلػى الراحػة مػف خػبلؿ تصػفح 
عتماد عمى تحديات ثقافية واجتماعية واقتصادية تواجػو الوسػيمة ومسػتخدمييا، حيػث الوا الوسائؿ التقميدية،

بػػػداع اأظيػػرت إحػػدى الدراسػػات عػػدـ وجػػود فػػرص متسػػػاوية بػػيف المػػراىقيف، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، النتػػاج و 
 "ألػػؼ دوالر سػػنويا  "75المضػػاميف المختمفػػة، حيػػث تػػزداد لػػدى الفئػػات التػػى تنتمػػى ألسػػرة مرتفعػػة الػػدخؿ

(Harisson & Barthel,2009) فػػػى سػػػياؽ متصػػػؿ، أشػػػارت بعػػػض الدراسػػػات إلػػػى أنػػػو فػػػى حالػػػة وجػػػود  .
 Espaceاإلمكانيػات والفرصػة لػبعض المسػتخدميف، فيػـ ليسػوا بػأحرار، واإلنترنػت ليسػت فضػاًءا محػرًرا 

Libere التػى يقبػؿ ، حيث يحاوؿ الفاعموف القدامى ممارسة تأثيراتيـ مف خبلؿ إعادة شػراء بعػض المواقػع
بػػداعات المسػػتخدميف، ممػػا يعنػػى عػػدـ المسػػتخدموفعمييػػا  .  كمػػا يحػػاوؿ بعػػض المعمنػػيف اختػػراؽ مواقػػع وا 

اسػػتمرارية الوضػػع القػػوى لممسػػتخدميف، بخاصػػة مػػع عػػدـ التػػدقيؽ فػػى العمػػؿ المعمومػػاتى المػػرتبط بيػػـ فػػى 
الحػػاؿ فػػى مجػػاؿ اإلعػػبلـ البيئػػة الرقميػػة، ومػػع عػػدـ خضػػوع فضػػاء اإلنترنػػت لتشػػريعات محػػددة مثممػػا ىػػو 

 (.Patrick Champagne,2008، Points cles du seminaire IREP,2008)والممارسات التقميدية

عمى مستوى الدراسات العربية، فقد ركزت عمى األخبلقيات والتشػريعات المرتبطػة باإلنترنػت كوسػيمة.      
وأظيرت نتائج الدراسػات تعػدد التشػريعات المنظمػة لئلنترنػت فػى الواليػات المتحػدة األمريكيػة مقابػؿ نػدرتيا 
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شيير اإللكترونى، استحدثت البيئػة وبالتطبيؽ عمى قضايا الت ،.(0220)شريؼ درويش المبػاف، فى البيئة العربية 
وأظيػػرت الدراسػػات الحاجػػة لسػػف  ،الرقميػػة معػػايير جديػػدة ومصػػطمحات جديػػدة مثػػؿ التقاضػػى عبػػر الحػػدود

قػػوانيف جديػػدة تواكػػب اإلنترنػػت ومحتػػواه غيػػر الخاضػػع لقواعػػد التحريػػر والمراجعػػة بسػػبب سػػرعتو وطبيعػػة 
. ومػف ىنػا فقػد اىتمػت بعػض الدراسػات (0223سػعد ابػراىيـ، )محمػد وعػدـ تنظيميػا  ،مواده التى تتسـ بتمقائيتيا

ىتماـ بصياغة البالتعرؼ عمى أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي فى البيئة اإللكترونية حيث خمصت إلى تراجع ا
تشػػػريعات ومواثيػػػػؽ تػػػنص عمػػػػى حقػػػوؽ اإلعبلميػػػػيف. كمػػػا أضػػػػافت الدراسػػػات أف عػػػػدد قميػػػؿ مػػػػف المواقػػػػع 

ثبل، قد صاغ لنفسو مواثيؽ وضوابط أخبلقية لمعمػؿ اإلعبلمػى فػى المجػاؿ اإللكترونية لمصحؼ التقميدية م
 .  (0222)السيد بخيت، العاـ الرقمي 

عمػػى المسػػتوى التنظيػػرى،  ارتبطػػت معظػػـ اإلسػػيامات بالمسػػتخدـ والوسػػيمة فػػى عبلقتيمػػا بالسػػياقات      
( رؤيػة 0222الحميػد مػف مصػر )السياسية والثقافية واإلقتصادية.  عمى المستوى العربى، قدـ محمػد عبػد 

جديػػدة تخػػص مشػػاركة المػػواطف فػػػى المجػػاؿ العػػاـ الرقمػػى.  افتػػػرض عبػػد الحميػػد أف الوسػػائؿ اإلعبلميػػػة 
الجديدة والمواقع اإلعبلمية وأدوات االتصاؿ والتفاعؿ عمى شبكة اإلنترنت تعد مصدرا أساسيا مف مصادر 

ااراء ووجيػػػات النظػػر. وكممػػػا زاد اسػػتخداـ ىػػػذه  الكشػػؼ عػػػف القضػػايا والمشػػػكبلت الغائبػػة، والتعبيػػػر عػػف
المواقع بيف أفراد المجتمع أدى ذلؾ إلػى ارتفػاع مسػتويات المشػاركة والمسػاىمة، واتسػاع دائػرة التعبيػر عػف 

عتقػاد بييمنػة الػرأى السػائد الناتجػة عػف الالرأى العاـ. ويترتب عمى ذلؾ، تبعا لعبد الحميد، اختفاء ظاىرة ا
بلـ التقميديػػة ليػػا، واختفػػاء ظػػاىرة التػػزاـ الصػػمت والخػػوؼ مػػف العزلػػة. ومػػف ىنػػا، تسػػيـ تبنػػى وسػػائؿ اإلعػػ

 Challenge the Silence المواقع اإلعبلمية وأدوات االتصاؿ والتفاعؿ بيف الناس فى تحدى الصمت 
بػػداء الػػرأى ووجيػػات النظػػر حتػػى لػػو كانػػت تتعػػارض مػػع مػػا يعتقػػد أنػػو رأى األغمبيػػة، وتكػػويف مجتمعػػات  وا 

 افتراضية يتسع بينيا الحوار والنقاش والتفاعؿ.

إسػػػػػيامات الباحثػػػػػاف  أبرزىػػػػػاعمػػػػػى مسػػػػػتوى المنظػػػػػريف الغػػػػػربييف، ظيػػػػػرت اجتيػػػػػادات بحثيػػػػػة أخػػػػػرى       
Fernando Bermejo (0222 و ) Jeffry Bardzel(0222 فػى ىػذا الصػدد، وضػع  .)Bardzel 

، مشػيًرا New Media Theory Primerجديػد اإلرىاصػات األوليػة لرؤيػة تنظيريػة فػى مجػاؿ اإلعػبلـ ال
 Bermejoإلى ضرورة اختبار تمؾ النظريات لوظائؼ أدوات اإلعبلـ التقني فى سياقيا الثقافي. وقد اتفؽ 

، موضػػػًحا أف التفكيػػػر بصػػػورة تكنولوجيػػػة كعمميػػػة تػػػتـ بصػػػورة مطمقػػػة، بعيػػػًدا عػػػف السػػػياؽ Bardzelمػػػع 
والػػديني، يعنػػي عػػدـ فيػػـ إمكانيػػات وحػػدود التكنولوجيػػا الجديػػدة. التػػاريخي والسياسػػي واالقتصػػادي والثقػػافي 

كمػػػػا يمفػػػػت الباحثػػػػاف االنتبػػػػاه إلػػػػى بينيػػػػة مجػػػػاؿ اإلعػػػػبلـ الجديػػػػد، وتشػػػػابكو مػػػػع مجػػػػاالت معرفيػػػػة متعػػػػددة 
كاالتصػػاؿ، والفنػػوف الرفيعػػة، وعمػػـو الحاسػػب االػػي، واإلنسػػانيات، والعمػػوـ االجتماعيػػة والمعموماتيػػة، ممػػا 

ارتباط دراسػات اإلعػبلـ الجديػد ونظرياتػو بالجوانػب التقنيػة والثقافيػة التػى ال تنفصػؿ، تبعػا ؿ يعني ضرورة 
Bardzel عف تمؾ المرتبطة بوسائؿ اإلعبلـ التقميدية، بػؿ قػد تكػوف امتػدادا لمنظريػات المرتبطػة بالمجػاؿ ،
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ريػات اإلعػبلـ عمػى عػدة السينمائي، واألدبي، أو بالنظريات النقدية. ويؤكد الباحػث عمػى ضػرورة إجابػة نظ
تساؤالت متعمقة بماىية اإلعػبلـ الجديػد، وأشػكالو، وخصائصػو، وتكنيكاتػو وآثػاره، وكيفيػة اخػتبلؼ اإلعػبلـ 
الجديػػد عػػف التقميػػدى، خاصػػة فػػى قنػػوات التوزيػػع وفػػى العبلقػػة بػػيف الوسػػيمة والمسػػتخدـ، ومسػػتقبؿ اإلعػػبلـ 

ديات التي تواجيو، وكيفية مسػاندتو لؤلنشػطة االجتماعيػة الجديد واالستخدامات الحديثة المرتبطة بو، والتح
ومسػػاىمتو فػػى حػػؿ القضػػايا اإلنسػػانية. فمقولػػة "الوسػػيمة ىػػي الرسػػالة" تفنػػدىا التوجيػػات الحديثػػة فػػى دراسػػة 

 اإلعبلـ الجديد.

( مػف الواليػات المتحػدة األمريكيػة، التنظيػر 0222) ""Jose Van Dijckفػى نفػس اإلطػار، حػاوؿ       
مػػف خػػبلؿ ربطيػػا بمفيػػـو  User Generated Contentيػػة إدارة المحتػػوى مػػف قبػػؿ المسػػتخدميف لعمم

. حاوؿ الباحث دراسة المستخدميف وفيـ المتغيرات الثقافيػة واالقتصػادية User Agencyوكالة المستخدـ 
نتػػاج ثقافػػة قائمػػة عمػػى إإلػػى قػػدرة الفضػػاء الرقمػػي عمػػى  Van Dijckواإلداريػػة. فػػى ىػػذا اإلطػػار، توصػػؿ 

مشاركة المواطف العادى.  كما ساىمت البيئة الرقمية، تبعا لمباحث، فى إعادة بناء نموذج اقتصادي جديد 
يقوـ عمى المنتجيف والمعمنيف والمستيمكيف ومنتجي المحتوى، حيث ينتج المستخدـ المضموف عمى الشبكة 

قػػؼ المسػػتيمؾ. تبعػػا لػػذلؾ، أصػػبح المسػػتخدموف و يقػػدـ المسػػتخدـ معمومػػات عػػف نفسػػو ممػػا يضػػعو فػػى مو 
المنتجوف/ المستيمكوف مصدًرا لثراء شركات المعمومات مف خبلؿ اىتماـ المعمنيف بالمواد المنتجة مف قبؿ 

إلػػى أف ظيػػور المسػػتخدميف فػػى البيئػػة  Van Djickاألفػػراد غيػػر المحتػػرفيف.  ومػػف منظػػور إدارى، أشػػار 
نموذجػا( االعتمػاد عمػى  AOL، بخاصة بعد تفضيؿ شركات المعمومػات )الرقمية قد قمؿ مف دور المينييف

نتػػاج إفػػى   Unpaid   Labors ، أو أفػػراد ال يحصػػموف عمػػى عائػػد مػػادى Volunteersمتطػػوعيف 
 المضموف، بصورة أكبر مف اعتمادىـ عمى المينييف.

Leo Van- Audenhove & Louis Fourie" (0202 )"فى سياؽ متصؿ، اىتـ كؿ مف       
التأثيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية لمتكنولوجيا االتصالية. فى ىذا الصدد، قدمت ب
الذى يشير إلى التمييز بيف فئة القادريف  Digital Divideنقساـ الرقمى الرؤية مرتبطة بمفيـو ا دراسةال

لمفاىيـ المرتبطة باالنقساـ الرقمى مثؿ عمى الولوج لئلنترنت وفئة غير القادريف. وذكرت الدراسة تطور ا
الذى يوضح عدـ المساواة بيف جميع السكاف فى الوصوؿ إلى  Digital Inequityعدـ المساواة الرقمية 

التكنولوجيا الحديثة واستخداميا نظرًا لظروفيـ االجتماعية ومستواىـ التعميمى. وكذلؾ مفيوـ اإلقصاء 
بر عف عدـ وصوؿ التكنولوجيا الحديثة لمجميع، وعدـ قدرة األفراد الذى يع Digital Exclusionالرقمى 

والجماعات عمى استخداـ الوسائؿ االجتماعية الجديدة بشكؿ يخمؽ قيمة ليـ ولممجتمع نتيجة عدة عوامؿ 
وانخفاض مستوى الدخؿ. وبناًء عمى ما سبؽ، رأى الباحثاف ضرورة تقديـ  ،اجتماعية واقتصادية كالبطالة

دة فيما يتعمؽ باستخداـ التكنولوجيا الحديثة واقترحا أىمية التنظير لئلعبلـ الجديد فى ضوء رؤية جدي
فرصا متكافئة لجميع المواطنيف داخؿ المجتمع الستخداـ  الذى يوفرندماج أو التضميف الرقمى، المفيوـ ا
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البلزمة لبناء مجتمع  E-Skilled Citizensالتكنولوجيا االتصالية الحديثة، وامتبلؾ الميارة اإللكترونية 
 أفضؿ.

طػػار الػػرؤى التظيريػػة، يمكننػػا القػػوؿ بتفػػوؽ الدراسػػات األجنبيػػة عمػػى العربيػػة فػػى ابتكػػار بعػػض إوفػػى       
المػػػداخؿ الفكريػػػة المرتبطػػػة بسػػػياؽ اإلعػػػبلـ الجديػػػد، وفػػػى بعػػػض النتػػػائج اإليجابيػػػة التػػػى تصػػػؿ إلػػػى قػػػدرة 

.  وتمثمػػت أىػػـ المػػداخؿ التػػى حاولػػت تقػػديـ 0لصػػالحو الخػػاصالمػػواطف عمػػى اسػػتخداـ المعمومػػات المتاحػػة 
تفسيرات لمظواىر المرتبطة باإلعبلـ الرقمى فػى مػدخؿ االسػتخدامات واإلشػباعات الػذى تكيػؼ مػع طبيعػة 
اإلعبلـ الجديد بالتأكيد عمى تعمد متصفحى اإلنترنػت البحػث عػف محتػوى محػدد إلشػباع حاجػات محػددة، 

كى مضػاميف الوسػائؿ التقميديػة الػذيف يسػتخدمونيا مػف بػاب الػروتيف والتعػود وىذا عمى النقػيض مػف مسػتيم
، ومػدخؿ اإلعػبلـ الجديػد الػذى (Ruggiero Renita Coleman and others,2008)بػدوف وجػود دوافػع محػددة 

نتػػػاج نمػػػاذج جديػػػدة ومبدعػػػة لمعػػػب اإللكترونػػػى كأحػػػد المجػػػاالت المرتبطػػػة بالوسػػػيمة الجديػػػدة إاىػػػتـ بطػػػرؽ 
(Andrew Dewdney, Peter Ride,2014) ومػدخؿ الشػبكة وتحميػؿ الشػبكة االجتماعيػة ،Social Network 

الشبكة المسػتمديف مػف عمػوـ الحاسػب وتػـ اسػتخداميا فػى مجػاؿ اإلعػبلـ الجديػد  يوممثمونظرية الشبكات 
، والتعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػات (Teo ،0222)لتوصػػػيؼ وتشػػػخيص أشػػػكاؿ التشػػػبيؾ االجتمػػػاعي عمػػػى اإلنترنػػػت 

التى تربط المواطنيف بالتكنولوجيا الجديدة، ومحاولػة الوصػوؿ لمتغيػرات االجتماعيػة والثقافيػة المعاصػرة فػى 
 Nicholas Gane, Divid Beer,2008 ،Lisa Chewning 2009, Marya)ضػوء مفػاىيـ الفرديػة والػبل مركزيػة 

Doerfel) سػػػيمة ، ونظريػػػة الحضػػػور االجتمػػػاعى وثػػػراء الوMedia Richness  حيػػػث يػػػرتبط الحضػػػور ،
االجتماعي لموسيمة وقدرتيا عمى تيسيرىا لعمميػة الفيػـ واالتصػاؿ، بثرائيػا وتنػوع لغاتيػا وقػدرتيا عمػى نشػر 

، واالتصػػاؿ اإللكترونػػى القػػائـ عمػػى التفاعػػؿ الػػديناميكى بػػػيف (Marvin V. Zelkowitz,2010)آراء متعػػددة 

                                                           
تمىتت  استتدمت ق ة تت   تتا اتتااستتيت اعض التت  اتتتل ات تمىتتيت اتتتء ا دالتت  لت اتدىتتيل انتش تتا اتدر لتتتر  بتتأل ادد،تتيا ادلاد تتمات  امالتت  اعض تتتة   د 1

دمت    تحياس اتاواا  اتء  ضتق ىف اطتيا صحتفي   ادلتوطاص  اىدتور ادل تدق  تا ةاتأل ادل تدمت     اتالب حتماس اتاوااتيت ت ت  ات تيج صااتتاتيتص ادل
 3.0  ضتهي ىف اطتياات حتفدل  احفا لت  ت ت   واةتح اتإلتفرت انت ف دلت     ت تا  تا ادلشحتي ت  ات تمىتيت اتدر لتىت   ضتتت بتي  ىف  ىتيل  ىت  

ظم اتدتالبات  اخليص ايعتتيب انت ف دل   حلث مت انسدتيد  ا تمىيت اتغمس اتبريىف   دتمى  االب ات،مص اتبيتث خبيح     امضح اتايحب  ذتت  تدتتي
( لت ت  0228) Khaled Zouariى،تب ات  ال  تألتتيب ت   اجلواد  ات د ل   ا ضداليتل   اتبري لت  ت ال تدمت   اتشتات    ىف  تلا ات تلي   

ق  تح اسدمتام لحتر اتدر ليت احليتل  ىتدالت ت   اسدمتام ار ليت سيار    ت ا اإلاح ا  وتوضلي ضتىتتة تعتتشم  ا اإلتين   تدق ذا ا اج تتين ىددت
ااتتتل اتوستتتل    ا ستتتدمتا يت ا ضداليتلتتت   دتتت   ضتتتوت ح رتتتيت  حتتتأل اتتت  ادلد رتتت  اترتتتتا   ادلتتتماان  اوستتتل   ستتتيار   ادل تتتده    اتتتتلىا ىرا تتتو  ت تتت 

س اجلتىتتة    تتا ت اد،تت أل ا ستتدمتا يت  ات تتو  اخليحتت  ايتوستتل   اجلتىتتتة   التتا ىدتتتم، ت وستتيإلأل اتدر لتىتت   ىدإلتتدح اندفدتتق  دتتتأل ص  التتألص  تتتل
 Nouveauxتىتةص صاتىألص ت دتأل اتدر لتي   ايتدييل  ةت حيتث ا ي أل ا  دتمىيت اتوسيإلأل اتدر لتى   احلتىب  ددلج  ات تم تعدفدق ص تتيإلم ض

Supports  تتتلس ص وستتيإلأل ضتىتتتةص Nouveaux Medias   جت تت  تاتت ين صاستتدهش ل ص لد دتت  ت تت ال  ادلت و تتيأل  اد تترت تتتا اعاتت ين
و االختيار أماـ مستخدمييا إزاء خدمات أكثر شخصية وفردية، وتضع فى االعتبار تفرد المسػتيمؾ واخػتبلؼ تفضػيبلت اتدر لتى    اتنا ةتاا ت رب  تا

(Alain Selvan,2004 ،Joseph Dominick,2009.) 
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، Online Media، والقنػوات اإللكترونيػة Contentوالمحتػوى Communicators القػائميف باالتصػاؿ 
، فػػػػػى عبلقتيمػػػػػا بالسػػػػػياؽ االجتمػػػػػاعي والسياسػػػػػي واالقتصػػػػػادي والثقػػػػػافي والػػػػػنظـ Audienceوالجميػػػػػور 

ونموذج رضا المستخدـ عف وسائؿ ، (Zhou He, Jian-Hua Zhu,2002)التشريعية واالقتصادية المرتبطة بو 
، وعديػػد مػػف النظريػػات األخػػرى التػػى تيػػتـ بفضػػاء (Ben Johnson & others,2012) اإلعػػبلـ االجتماعيػػة

 .0اإلنترنت والمستخدميف، وتمس مستويات نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية

عمػػى مسػػتوى الدراسػػات العربيػػة التػػى خضػػعت لمتحميػػؿ، اتضػػح اقتبػػاس البػػاحثيف المصػػرييف والعػػرب       
واتسػمت النظػرة لئلنترنػت، فػى ىػذا السػياؽ،   ،منبثقة مف السػياقات الغربيػة فػى المقػاـ األوؿلمداخؿ فكرية 

أنيػػا امتػػداد لموسػػائؿ التقميديػػة وليسػػت بديمػػة عنيػػا.  فػػى ىػػذا الصػػدد، انطمقػػت معظػػـ الدراسػػات المصػػرية ب
لجماىيريػػة.  بخاصػػة مػػف مػػدخؿ االسػػتخدامات واإلشػػباعات فػػى سػػياقو التقميػػدى المػػرتبط بوسػػائؿ اإلعػػبلـ ا

عتمػػاد عمػػى وسػػائؿ السػػتعانة بمجموعػػة مػػف المػػداخؿ والنظريػػات التقميديػػة األخػػرى مثػػؿ مػػدخؿ االكمػػا تػػـ ا
)محمد رضػا محمػد ، واألطر اإلعبلمية، وحارس البوابة (0200، سماح المحمدى، 0200)أحمد فاروؽ رضواف، اإلعبلـ 

حدثة، ومػػػػػدخؿ األدوار والوظػػػػػائؼ والنظريػػػػػات ، والفجػػػػػوة المعرفيػػػػػة، وانتشػػػػػار األفكػػػػػار المسػػػػػت(0203حبيػػػػػب، 
، (0222)مريـ محمػد آؿ عمػى، الوظيفية التى تركز عمى األدوار وتحدد اإلنعكاسات السمبية واإليجابية لمتقنيات 

التػى تنطمػؽ مػف تحديػد عوامػؿ الخطػورة وعوامػؿ الحمايػة  Prevention scienceونظريػات عمػـ الوقايػة 
 Routine، والنظريػات العقبلنيػة المتمثمػة فػى نظريتػى األنشػطة الروتينيػة التػي ترعػى الػروابط المجتمعيػة

Activity  وأسموب الحياةLife Style Theory  المتيف تنطمقاف مف كوف األنشطة الروتينية التى يمارسػيا
)أحمػد العمػوش، قػد تعرضػو لمخطػورة بانعزالػو عػف حياتػو االجتماعيػة و الفرد بشكؿ يومي وتجسػد نمػط حياتػو، 

.  ووظفػػػت قمػػػة مػػػف الدراسػػػات العربيػػػة الحديثػػػة أطػػػرا تنظيريػػػة "غربيػػػة" تػػػرتبط بالوسػػػيمة فػػػى فضػػػاء (0222
)معػػيف صػالح يحػػي  Technology Acceptance Modelاإلعػبلـ الجديػد مثػػؿ نمػوذج قبػوؿ التكنولوجيػػا 

مػداخؿ تعظػـ مػف قػدرة  . وىػى(0203)اكراـ محمود سعيد الرازؽ، ونظرية ثراء الوسيمة اإلعبلمية ، (0200التميمي، 
 الوسيمة وليس المستخدـ. 

، حيػػػث تػػػـ 2.0وويػػػب  1.0القضػػػايا البحثيػػػة فػػػى الدراسػػػات العربيػػػة بفضػػػاء ويػػػب معظػػػـ وارتبطػػػت       
التركيػػز عمػػى دور وتػػأثير الوسػػيمة كػػالمواقع اإللكترونيػػة وممفػػات اليوتيػػوب وتػػويتر وصػػفحات الفػػيس بػػوؾ 
والمدونات، وليس المستخدميف، فى رفع الوعى، وتغطيػة ومتابعػة األحػداث المحميػة أو الدوليػة، والمشػاركة 

ى الحيػاة اليوميػة واالجتماعيػة لمجميػور، المجتمعية أو السياسية، وتأثيرات تكنولوجيػا االتصػاؿ الحديثػة عمػ
،  واإلخػراج (0222)أمؿ محمد أميف يوسؼ، ، واألداء الصحفى (0222)فاطمة الزىراء محمد، وعمى المنتج الصحفى 

.  فى المقابؿ، انخفضت بصورة ممحوظػة نسػبة الدراسػات التػى اىتمػت (0222)شريؼ درويش المباف، الصحفى 
تسػػػويؽ الماركػػػات  مػػػىع "سػػػموى سػػػميماف"اقتصػػػر األمػػػر عمػػػى دراسػػػة ، و 4.0و ويػػػب  3.0بفضػػػاء ويػػػب 

                                                           
0
 انظر فى الملف الثانً إلى الجزء الخاص بأهم األطر الفكرٌة والتنظٌرٌة. 
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(.  كمػا اىتمػت دراسػات اليػاتؼ المتنقػؿ التػى بػدأت فػى عػاـ 0202والمنتجات عبر األلعاب اإللكترونيػة )
(، أو "المحموؿ" كما ورد ذكره فى الدراسات المصرية أو التى نشرت فػى مصػر، أو "الجػواؿ" كمػا 0222)

دراؾ واتجاىػػػات الجميػػػور نحػػػو الخػػػدمات واإلعبلنػػػات المقدمػػػة عبػػػر إات العربيػػػة، بػػػتفضػػػؿ تسػػػميتو الدراسػػػ
، ثـ بتبنػى فئػات محػددة كاألطفػاؿ لميػاتؼ المتنقػؿ (0222، صفا محمود عثماف، 0222)داليا محمد عبد اك، الياتؼ 
فضػػبل عػػف اىتمػػاـ الدراسػػات بػػالتعرؼ عمػػى االسػػتخدامات واإلشػػباعات ( 0202)دينػػا فػػاروؽ أبػػو زيػػد، كوسػػيمة 
)ماريػاف مػراد، ، والتأثيرات المرتبطة بالياتؼ بخاصة عمى المسػتوى االجتمػاعي (0200)عبيد بف سعيد، المتحققة 

0203)  . 

 ويمكف القوؿ بوجود اتجاه فى بعض الدراسات المصرية بخاصة، نحو توظيؼ عديد مف النظريػات       
فػى سػياؽ الدراسػة الواحػدة، بحيػػث تجمػع فػى أطرىػا الفكريػة بػػيف الوسػيمة والمسػتخدـ.  عمػى سػبيؿ المثػػاؿ، 

نظريػػػة انتشػػػار المبتكػػػرات ونشػػػر األفكػػػار المسػػػتحدثة ( مػػػف 0202انطمقػػػت دراسػػػة دينػػػا فػػػاروؽ أبػػػو زيػػػد )
Diffusion of Innovations ونمػوذج قبػوؿ التكنولوجيػا ،Technology Acceptance Model ،

 Media Richness، ونظرية الثراء اإلعبلمي Media Naturalness Theoryاإلعبلـونظرية طبيعة 
Theory  ونظرية البناء االجتمػاعي لمتكنولوجيػا ،Social Construction of Technology     والتػى

محمػود كامػؿ  تركز عمى دور العقؿ اإلنسانى فى تشكيؿ التكنولوجيػا.  كمػا اعتمػدت دراسػة مييتػاب مػاىر
( عمػػػػى نمػػػػوذج بنػػػػائى لتقيػػػػيـ المسػػػػتخدـ لمصػػػػداقية المعمومػػػػات عمػػػػى المواقػػػػع اإلخباريػػػػة 0202الرافعػػػػى )

 Prominenceالمصػػػػرية اسػػػػتنادا إلػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف النظريػػػػات مثػػػػؿ نظريػػػػة التفسػػػػير والمبلحظػػػػة 
Interpretation Theory قية والتػػػػى تفتػػػػرض وجػػػػود أربػػػػع أنػػػػواع لمصػػػػداقية اإلنترنػػػػت وىػػػػـ المصػػػػدا

المصػػػداقية و ، Surface Credibility، والمصػػػداقية الظػػػاىرة Presumed Credibilityاالفتراضػػػية 
، ونظريػة الثقػة الكميػة أو Reputed Credibility، ومصػداقية السػمعة Earned Credibilityالمكتسػبة 
عتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ، ونظريػة ال، ونظرية اAggregated Trustworthiness Theoryالمجمعة 

، والنمػوذج الشػامؿ Public Sphere Theory، ونظرية المجاؿ العاـ Media Richnessثراء الوسيمة 
 تجاه.بلل

وقػػد التزمػػت معظػػـ الػػرؤى الفكريػػة لمدراسػػات العربيػػة بالسػػياؽ السػػابؽ ذكػػره، حتػػى شػػيدت السػػنوات       
لتركيز عمػى اسػتخداـ مػداخؿ تنظيريػة "غربيػة" تيػتـ بػالفرد ولػيس األخيرة تطػورا فػى دراسػة المسػتخدميف، بػا

الوسيمة، مثؿ نمػوذج المسػتخدـ المنػتج، ومػدخؿ دوافػع المسػتخدميف، ونظريػة الحضػور االجتمػاعي، ورأس 
والػذى يفتػرض  Self as Source ،ونموذج الذات كمصػدر( 0200)شيماء ذو الفقار زغيب، الماؿ االجتماعي 

لمتغيػػرات التكنولوجيػػة والنفسػػية المرتبطػػة بعمميػػة التػػدويف والفعاليػػة السياسػػية لممػػدونيف وجػػود مجموعػػة مػػف ا
، Navigability، وسػػػػػػػػيولة التصػػػػػػػػفح Modality، والقالػػػػػػػػب المسػػػػػػػػتخدـ Interactivityمثػػػػػػػػؿ التفاعميػػػػػػػػة 

 . فػػػى(0200)ميػػػا السػػػيد بينسػػػى،  Control، والسػػػيطرة Identity، وبنػػػاء اليويػػػة Involvementنغمػػػاس الوا
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)حنػاف أحمػد سػميـ، سياؽ متصؿ، أجريت دراسات عف بحوث الجميور فى عبلقتو باإلنترنت واإلعبلـ الجديػد 

 .(0200)وائؿ اسماعيؿ عبد البارى، ، وكذلؾ دراسة تحميمية عف مناىج وأدوات بحوث اإلعبلـ الجديد ( 0200

سػتخدميف بالوسػيمة االفتراضػية مف جية أخرى، ربطت معظـ الدراسات بيف نشاط وقرار وفعالية الم       
)الموقػػع اإللكترونػػى، شػػبكات التواصػػؿ(، وبعناصػػر الجػػذب والتصػػميـ ومػػدى وجػػود الوسػػائط المتعػػددة مػػف 
نص وصورة وأفبلـ فيػديو، حيػث تبػيف تػأثير وجػود الوسػائط المتعػددة عمػى قػرار المسػتخدـ بمتابعػة تصػفح 

)الشػػيماء زه لممشػػاركة السياسػػية عمػػى أرض الواقػػع  الموقػػع، وفػػى درجػػة المصػػداقية الممنوحػػة لػػو، وفػػى تحفيػػ

 .  (0203، شيريف عمى موسى، 0203، وساـ محمد أحمد حسف، 0202العرب، 

واحػػدة باسػػتبداؿ مصػػطمح "الجميػػور" بالمسػػتخدميف، وىػػى عربيػػة فػػى سػػياؽ متصػػؿ، اىتمػػت دراسػػة        
بينمػػػػا اسػػػػتخدمت معظػػػػـ ( عػػػػف تفضػػػػيبلت مسػػػػتخدمى اإلنترنػػػػت، 0222لمعػػػػيف صػػػػالح يحػػػػي الميتمػػػػى )

الدراسػػات المصػػرية مسػػميات مختمفػػة بديمػػة لمصػػطمح "المسػػتخدـ"، وذلػػؾ عنػػد بحػػث عمميػػات "تعػػرض" أو 
)عبيػر محمػد حمػدى، "دور" أو "اعتماد" أو "استخداـ" أو "تأثير" اإلنترنت عمى المواطنيف مثؿي الجميور العػاـ 

،  أو (0200)محمػػػػد منصػػػػور، ، أو جميػػػػور المتمقػػػػيف (0222، ميػػػػا عبػػػػد المجيػػػػد صػػػػبلح، 0222، سػػػػعيد الغريػػػػب، 0220
، أسػماء مسػعد عبػد المجيػد، 0202، ابػراىيـ سػمير عمػى، 0222، سػيير عثمػاف عبػد الحمػيـ، 0222)وليد فػتح اك بركػات، الشباب 

، محمػػػود يوسػػػؼ محمػػػد السماسػػػيرى، 0200، منػػػاؿ عبػػػده محمػػػد، 0200، فاطمػػػة فػػػايز عبػػػده، 0200، انجػػػى محمػػػد سػػػامى، 0200
، 0200)عػػزة عبػػد العزيػػز، ، أو الفتايػػات العربيػػات (0203، عبػػد الكػػريـ صػػالح باحػػاج، 0200، أحمػػد فػػاروؽ رضػػواف، 0200

، عربػى عبػد العزيػز الطػوخى، 0222)ىمت حسف عبد المجيد، ،  أو المراىقيف وتبلميذ اإلعدادى (0200حناف أحمد سميـ، 

، 0220، عػػادؿ عبػػد الػػرازؽ، 0222)السػػيد بخيػػت، ، أو األسػػاتذة والصػػفوة واإلعبلميػػات (0200، أمػػانى الحسػػينى، 0222

.  وقػد ارتبطػت (0220)ىبػة السػمرى، ، أو األطفػاؿ (0202، مييتاب ماىر محمػود كامػؿ الرافعػى، 0202ماجد سالـ ترباف، 
لنخبػػة فػػى فئػػة "تقيػػيـ" سػػتقباؿ، بينمػػا وقعػػت االدراسػػات الجميػػور وفئاتػػو المختمفػػة بعمميػػات التػػأثير ولػػيس ا

 مصداقية اإلنترنت والمواقع اإلكترونية.  

فػػػى المقابػػػؿ، وباسػػػتعراض األدبيػػػات األجنبيػػػة المرتبطػػػة بطبيعػػػة الجميػػػور المتصػػػؿ عبػػػر الحاسػػػوب       
Computer-Mediated Communication يبلحػػػػػظ التركيػػػػػز عمػػػػػى مسػػػػػتويات مختمفػػػػػة لنشػػػػػاط ،

عػػػدد وتطػػػور المفػػػاىيـ المرتبطػػػة بيػػػـ.  فػػػالجميور يوصػػػؼ بأنػػػو المسػػػتخدميف، والتنظيػػػر لػػػذلؾ فػػػى ضػػػوء ت
 ,User Producer،أو" مسػػػػتخدـ منػػػػتج"  Communicateeأو "متواصػػػػؿ  ،User"مسػػػػتخدـ " 
Produser ، أو مواطفCitizen أو مستخدـ اجتماعى ،Socializer User. 

أشارت بعض البحوث إلى  مفيـو "المستخدـ" فى سياؽ مستيمؾ الوسائؿ اإلعبلمية فى ىذا السياؽ،      
Media Consumer وىػػو مسػػتخدـ "حػػر" ومسػػتقؿ فػػى تحركػػو، وفػػى تفاعبلتػػو مػػع ااخػػريف. كمػػا أنػػو .

 Khaled Zouari,2008 ،Stephen)يستيمؾ وينتقى بفاعمية المضاميف االتصالية فى ضوء احتياجاتو الذاتية 
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Littlejhon ،Karen Foss,2005) فػػى ىػػذا اإلطػػار، يقػػدـ الػػنص لبلسػػتيبلؾ الفػػردى، ويصػػبح أداة لمتفكيػػؾ .
، مف خبلؿ جمع وانتقاء مستخدـ اإلنترنت لممعمومة التى تيمو، وتقريره بعد Demassificationوالتفتيت 

لييػا. وحريػة التحػرؾ ذلؾ إما التعمؽ فى مستوى المعمومة، أو االكتفاء بالمعمومة "السطحية" التػى توصػؿ إ
ىذه مرتبطة بالعممية الفردية فى الممارسات االتصالية التى يتمتع بيا مستخدـ اإلعػبلـ الجديػد وتكنولوجيػا 

 اإلعبلـ واالتصاؿ. 
  Mehdi Mohsenian Radميػػدى محسػػنياف رادفػػى تطػػور آخػػر، اكتسػػب المسػػتخدـ، تبعػػا ل      

ونظرية بازار الرسائؿ  Communicateeمع مصطمح المتواصؿ  Upper Status ( مكانة عميا0222)
Message Bazzar Theory يػػرى الباحػػث أف المتواصػػؿ، وىػػو الشػػخص الػػذى وقػػع عميػػو الفعػػؿ .

 ، حيث يبادر بنقؿ المعمومة. Communicatorاالتصالى، يقوـ بدور مساٍو لمفعؿ الذى يقوـ بو المتصؿ 
مة جديدة وظيور تطبيقات مرتبطة بقدرة المستخدميف عمػى التواصػؿ ومع انتقاؿ شبكة الويب العالمية لمرح

  Producer Userوبناء المحتوى لتحقيؽ أىدافيـ ومشاريعيـ الخاصة، أصبح مفيػـو "المسػتخدـ المنػتج" 
ىػػػو محػػػور اىتمػػػاـ منظػػػرى وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ.  فػػػى ىػػػذا السػػػياؽ، تأكػػػدت أىميػػػة مفيػػػـو "التفاعػػػؿ المنػػػتج" 

Productive Interaction  "الػذى يقػػـو فيػو "المسػػتخدـ المنػػتجUser Producer  بػدور عمػػى مسػػتوى
نتػاج التصػميمات التػى تمبػى احتياجاتػو، بػدال ا  انتاج المحتوى واألفكار ذات المعاني، وعمى مستوى إبػداع و 

 .( Philip Van Allen،0222) مف االستيبلؾ السمبي لتصميمات معدة سمفا
فػػى ضػػوء مفيػػـو يتعػػدى  Citizenفػػى ىػػذا اإلطػػار، أشػػار بعػػض البػػاحثيف إلػػى مصػػطمح المػػواطف        

. بالنسػػػبة ليػػػـ، ينشػػػغؿ األخيػػػر بالػػػدفاع عػػػف مصػػػالحو وخصوصػػػيتو بينمػػػا يتخطػػػى Usager"المسػػػتخدـ" 
نضػػػماـ ومشػػػاركة ااخػػػريف فػػػى إدارة الحيػػػاة العامػػػة. إذف، يبحػػػث بلالمػػػواطف المنػػػتج ىػػػذه الحالػػػة الفرديػػػة ل

لمػػػػواطف المسػػػػتخدـ عػػػػف الصػػػػالح العػػػػاـ مػػػػف وراء اسػػػػتخدامو النشػػػػط لممضػػػػاميف االتصػػػػالية فػػػػى الفضػػػػاء ا
االفتراضػػي.  فػػى سػػياؽ متصػػؿ، أطمقػػت بعػػض الدراسػػات عمػػى المػػواطف مصػػطمح "المسػػتخدـ االجتمػػاعي" 

Socializer Userة .  ويقصد بو المستخدميف النشيطيف الذيف يكثروف مػف اسػتخداـ الشػبكات االجتماعيػ
وكافػػػة التطبيقػػػات األخػػػرى مػػػف دردشػػػة وحػػػديث وممارسػػػة األلعػػػاب اإللكترونيػػػة مػػػع المسػػػتخدميف ااخػػػريف 

(Dmitri Williams & Others,2008). 
خبلصػة القػػوؿ، الحظػػت الباحثػة أف مفيػػـو "المسػػتخدـ" فػى البيئػػة االفتراضػػية قػد مػػر بػػذات المراحػػؿ       

اإلعبلـ التقميدية.  عمػى سػبيؿ المثػاؿ، يتشػابو مفيػـو المسػتخدـ المرتبطة بمفيوـ "المتمقى" فى بيئة وسائؿ 
وبػنفس  المستيمؾ فى فضاء اإلنترنػت، مػع مفيػوـ الجميػور المتمقػى لمضػاميف وسػائؿ اإلعػبلـ الجماىيريػة

الرؤيػػػة الخاصػػػة بنظريػػػة االسػػػتخدامات واإلشػػػباعات، حيػػػث تػػػدرس احتياجػػػات مسػػػتخدـ الوسػػػائؿ التقميديػػػة 
ؼ تفعيػػػؿ الوسػػػيمة والخػػػدمات المقدمػػػة لصػػػالح منتجػػػى األنشػػػطة والخػػػدمات، ولػػػيس وكػػػذلؾ الحديثػػػة، بيػػػد

مستخدمييا. ويمكف القوؿ، فى ىذا الصدد، إنو حتى مع قدرة المستخدـ عمى التحرؾ والتصفح بحرية عبر 
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اإلنترنػت طبقػا الحتياجاتػو الخاصػة، فإنػػو خاضػع إلػى حػد مػا لتوجيػػات واحتياجػات القػائميف عمػى الوسػػيمة 
وينطبؽ ىذا المفيوـ عمى مستخدمى المواقع اإللكترونية لممنظمات الربحية وغير الربحيػة وكػذلؾ يثة. الحد

 .  1.0اإلخبارية فى فضاء ويب 
 لإلتجاهات لدمهججي   لدحريث  دمشااك  لدمةتخرم فى لدمجال لدعام لداقمي.  .2
(، و 0222(، ومحمػػػػػد عبػػػػػد الحميػػػػػد )0222عمػػػػػى المسػػػػػتوى المنيجػػػػػى، يشػػػػػير شػػػػػريؼ درويػػػػػش )       

Klauss Brehn Jensen (0202 إلػى أف تكنولوجيػا االتصػاؿ قػد أفػرزت األدوات البحثيػة الخاصػة  ،)
بيػػػا كالبريػػػد اإللكترونػػػى، واالستفصػػػاءات اإللكترونيػػػة، وتحميػػػؿ المضػػػموف عمػػػى اإلنترنػػػت. كمػػػا اختمفػػػت 

تحميػػؿ والترميػػز، حيػػث تجسػػدت وحػػدة التحميػػؿ بالنسػػبة لممواقػػع الصػػحفية اإللكترونيػػة عمػػى سػػبيؿ وحػػدات ال
المثػػاؿ، فػػى اإلصػػدار ليػػـو واحػػد مػػف المحتػػوى اإلخبػػارى، ووحػػدة الترميػػز ىػػى عنصػػر صػػفحة الويػػب بمػػا 
يتضػػمف مػػف مػػواد جرافيكيػػة ووصػػبلت فائقػػة، وعناصػػر تصػػميـ الويػػب مثػػؿ حجػػـ الممػػؼ ووقػػت التحميػػؿ 

(. إال أنو يمكف القػوؿ إنػو قػد تػـ اسػتعارة المنػاىج المرتبطػة 0222صفحة الرئيسة مثبل )شريؼ درويش، لم
 بالوسائؿ التقميدية وتطويعيا لتبلئـ طبيعة وخصائص تكنولوجيا االتصاؿ الرقمية.

قمػى، عمى مستوى الدراسات العربية، فقد ارتبطت معظميػا بالطبيعػة الوصػفية فػى الفضػاء العػاـ الر        
كما وظؼ معظـ الباحثيف مجموعة مف األدوات المنيجية التقميدية، ولجأت قمة مف الدراسات إلى استخداـ 
أدوات تتفػػؽ مػػع فضػػاء اإلنترنػػت، كمػػا دمجػػت دراسػػات أخػػرى بػػيف األدوات التقميديػػة والجديػػدة.  فػػى ىػػذا 

صاء بالمقابمة )مييتػاب مػاىر قالسياؽ، استخدمت عديد مف الدراسات المنيج المسحى باستخداـ أداة االست
، ميػػا 0200، أشػػرؼ جػػبلؿ حسػػف محمػػد، 0200، أحمػػد فػػاروؽ رضػػواف، 0202محمػػود كامػػؿ الرافعػػى، 

، فاطمة الزىراء عبػد 0200، أحمد يوسؼ فرغمى، 0200، سماح  محمد محمدى، 0200السيد بينسى، 
، 0222، أميػرة النمػر، 0222،  محمػود حمػدى عبػد القػوى، 0202، دينا فاروؽ أبو زيػد، 0202الفتاح، 

، جمػاؿ عبػد 0222، محمػد محمػد عبػده، 0222، عربػى عبػد العزيػز الطػوخى، 0222مناؿ أبو الحسف، 
 (. 0222، سامى طايع، 0220، ايماف نعماف جمعة، 0222، خالد أحمد عبد الجواد، 0222العظيـ، 
تتوافؽ مع طبيعة البيئة  فى سياؽ متصؿ، اعتمدت بعض األدبيات عمى استخداـ أدوات منيجية       

االفتراضية ودور المستخدـ فى ىذا السياؽ، مثؿ االستفصاء اإللكترونى، واإلتنوجرافيا االفتراضية، 
والمناقشات االفتراضية، وتحميؿ خطابات أو مضاميف المؤسسات والمستخدميف وصفحاتيـ أو تغريداتيـ 

( التى قامت بتحميؿ 0202دراسة ثريا البدوى ) أو ممفات الفيديو الخاصة بيـ.  ومف بيف ىذه األدبيات
الخطابات المنتجة فى البيئة االفتراضية مف قبؿ ثبلث مؤسسات أمريكية وكذلؾ خطابات المستخدميف 

( التى اعتمدت عمى منيج 0203كراـ محمود سعيد الرازؽ )إودراسة  العرب أو الناطقيف بالمغة العربية،
أداة تحميؿ المضموف لتحميؿ عينتى المدونات، وتضـ مدونة الثورة المسح والمنيج المقارف باستخداـ 

مستمرة ومدونة مصر أواًل، وكذلؾ مجموعات فيسبوؾ، والخاصة بحمبلت مرشحى حزب الحرية والعدالة 
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-0200وحزب النور والكتمة المصرية لئلنتخابات البرلمانية، وحمبلت االنتخابات الرئاسية خبلؿ عامى )
(، حيث اعتمدت األولى عمى تحميؿ 0200، 0200شيماء ذو الفقار حامد زغيب )(، ودراستى 0200

( عمى موقع تويتر، بينما طبقت الثانية 0202مضموف التغريدات التي تناولت االنتخابات البرلمانية )
( مفردة لمتعرؼ عمى دور وسائؿ 222المنيج المسحى مف خبلؿ استفصاء إلكترونى عمى عينة مف )

، 0202( يناير، ودراستى ثريا أحمد البدوى )02تماعية فى التعبئة السياسية قبؿ ثورة )اإلعبلـ االج
(،حيث استخدمت األولى اإلتنوجرافيا االفتراضية عبر المبلحظة أوال، ثـ المبلحظة بالمشاركة فى 0200

ييف وتوظيفيـ مرحمة الحقة ألحد منتديات النقاش النوبية عمى شبكة اإلنترنت ورصدت كيفية استخداـ النوب
لئلمكانيات التكنولوجية الحديثة فى تأكيد ىويتيـ المفتقدة عمى أرض الواقع.  وارتبط جانب مف الدراسة 

(، عف تقييـ المواطف ألزمة المجمس العسكرى وأقباط ماسبيرو، بتوظيؼ الصفحة الخاصة 0200الثانية )
ؼ كشؼ مدى ايجابية ونشاط المستخدـ بالباحثة عمى موقع الفيس بوؾ إلجراء مناقشات افتراضية، بيد

( التى أجرت 0222مف عدمو فى فضاء اإلنترنت مقارنة بالوسائؿ الجماىيرية، ودراسة خيرت عياد )
ستراتيجيات التحميؿ خطاب لمضاميف المواقع اإللكترونية الرئيسية لكؿ مرشح أمريكى لموقوؼ عمى أىـ ا

ترنت ولغة حجرات الدردشة، حيث اىتـ الباحث فى ( عف اإلن0222االتصالية، ودراسة صالح سميماف)
 ىذا السياؽ بتحميؿ المشاركات التى تتـ عبر غرؼ الدردشة باستخداـ أداة المبلحظة. 

مف جية أخرى، دمجت بعض الدراسات بيف عدة أطر منيجية، تقميدية وحديثة، مثؿ دراسة معيف       
والمنيج المقارف مف خبلؿ استمارة تحميؿ ( التى استخدمت منيج المسح 0200صالح يحى تميمى )

( موقع إعبلمي عربى، وتمثؿ 222عمي عينة مف ) Online Surveyالشكؿ واستمارة استبياف إلكترونية 
تميفزيوف( باإلضافة إلي إجراء  -راديو -مجبلت -العينة وسائؿ اإلعبلـ العربية المختمفة )صحؼ

العرب الوافديف لمدراسة فى الجامعات المصرية بيدؼ ( طالب جامعى مف الطمبة 0322االستبياف عمي )
( 0200التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة فى بناء اإلقناع لمواقع اإلنترنت، ودراسة أسماء مسعد عبد المجيد )
ضراب  ابريؿ،  2التى قامت بدراسة تحميمية لممفات الفيديو عمى يوتيوب، والمرتبطة بقضايا التحرش، وا 

 لشرطة، والفتنة الطائفية، فضبل عف دراسة مسحية عمى الشباب المصرى.والتعذيب فى أقساـ ا
كمػػػا لجػػػأت مجموعػػػة أخػػػرى مػػػف البػػػاحثيف نحػػػو توظيػػػؼ أدوات التحميػػػؿ الوثػػػائقى، أو التحميػػػؿ مػػػف       

المسػػػتوى الثػػػانى، أو التحميػػػؿ المقػػػارف لقضػػػايا بحثيػػػة مرتبطػػػة ببيئػػػة اإلنترنػػػت، مثػػػؿ القػػػوانيف والتشػػػريعات 
بكة اإلنترنػػت فػػى أكثػػر مػػف دولػػة، أو المعالجػػات التشػػريعية لمتشػػيير اإللكترونػػى فػػى عبلقتيػػا المنظمػػة لشػػ

، محمػػد سػػعد ابػػراىيـ، 0222)السػػيد بخيػػت، بتقنيػػة اإلنترنػػت، أو أخبلقيػػات العمػػؿ اإلعبلمػػى فػػى البيئػػة اإللكترونيػػة 

 .(0220، شريؼ درويش، 0223
فػػػػى المقابػػػػؿ، أظيػػػػرت معظػػػػـ الدراسػػػػات األجنبيػػػػة منػػػػاىج وأدوات بحثيػػػػة أقػػػػرب إلػػػػى "الكيفيػػػػة" مػػػػف       

بػداع مسػتخدمى المواقػع ولػيس عمػى المواقػع ذاتيػا. ومػف أمثمػة ذلػؾ تحميػؿ إ"الوصفية" وتركػز عمػى  نتػاج وا 
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ضػػػػػية محتػػػػػوى الخطابػػػػػات اإلعبلميػػػػػة المنتجػػػػػة بواسػػػػػطة المسػػػػػتخدميف عبػػػػػر الفضػػػػػاءات االتصػػػػػالية االفترا
 Charlineالمتعػػػددة. ففػػػى دراسػػػة عػػػف أنمػػػاط التمثػػػيبلت االجتماعيػػػة لمصػػػحة الذىنيػػػة، قامػػػت الباحثػػػة 

Leblanc (0222 بتحميػػػػؿ خطابػػػػات وحػػػػوارات المرضػػػػى فػػػػى غػػػػرؼ الدردشػػػػة )Forums de 
discussions   إلحدى منتديات مواقع المؤسسات الخدمية فػى قطػاع الصػحة التػى تحمػؿ عنػواف "اليػأس

. مػػف جيػػة أخػػرى، وضػػعت الباحثػػة فػػى اعتبارىػػا أىميػػة السػػياؽ السياسػػي والثقػػافي واالجتمػػاعي واإلحبػػاط"
الفعمػى المحػػيط بالمسػتخدميف وأثػػره عمػى نمػػط الخطػػاب المنػتج. ولتفعيػػؿ ذلػؾ، قامػػت بتحميػؿ ذلػػؾ المنتػػدى 

مختمػػؼ ال مػػرتيف، األولػػى عقػػب أحػػداث تسػػونامى بأسػػبوع واحتفػػاالت نيايػػة العػػاـ والثانيػػة فػػى إطػػار زمنػػى 
يحمؿ أية أحداث "غير عادية". أظيرت نتائج الدراسة قدرة المستخدميف النشطيف عمػى اسػتخداـ تكنولوجيػا 

وعمػػى القيػػاـ بػػدور استشػػاري أو قيػػادي فػػى بعػػض األحيػػاف. كمػػا اسػػتطاع  ،المعمومػػات" فػػى كسػػر المػػرض"
الحالػة المرضػية، وتتفاعػؿ  مستخدمو الموقع خمؽ جماعة افتراضية تتميػز عػف ااخػريف "األصػحاء" بوحػدة

 Identiteفػػػى بيئػػػة افتراضػػػية ولكػػػف فػػػى تواصػػػؿ مػػػع أشػػػخاص حقيقػػػيف، مػػػف خػػػبلؿ ىويػػػة مشػػػتركة 
Commune  ولػػدت عبػػر اإلنترنػػت وجسػػدت رمػػزا لمػػيبلد جديػػد. وقػػد انعكػػس أثػػر السػػياؽ الػػدرامى والػػدينى

مة واحػدة" متضػامنة. وبػدال عمى مستخدمى الموقع، حيث اتسـ التواصؿ بالحميمية وكأف المستخدميف "عائ
 مف أف يصبح المرض عامؿ رفض، أصبح أداة تقارب مع ااخريف أمثاليـ. 

المتكونة فكريا عف المستخدميف فى البيئػة االفتراضػية، بأسػموب قياسػيـ  ويمكف القوؿ بارتباط الرؤية      
إلػى قياسػو باسػتخداـ أدوات منيجيا. فػالنظرة السػمبية لجميػور الوسػيمة الجديػدة "كمسػتيمؾ ومتصػفح" تػؤدى 

وىػػى الممفػػات النصػػية التػػى ينشػػئيا المتصػػفح داخػػؿ الموقػػع  Logfileمنيجيػػة وصػػفت "بالسػػمبية"،  مثػػؿ الػػػ 
بمعنػى الوسػوـ،  Tagsويسجؿ عمييا جميػع األنشػطة التػى يتعػرض ليػا. وقػد تػـ تبسػيط ذلػؾ باسػتخداـ الػػ 

والتػػى تسػػمح بػػالتعرؼ عمػػى أكثػػر الكممػػات التػػى تكػػرر البحػػث عنيػػا مػػف قبػػؿ المبحػػريف. ومػػف ثػػـ، تسػػيـ 
وىػى Cookies  األداتاف فى تحديد المعمومة التػى تصػفحيا، وتقػدير عػدد مػرات التعػرض ليػا. وىنػاؾ الػػ 

ذلؾ تفضيبلتو واختياراتو. كما يمكػف ممفات يقوـ إرساليا موقع معيف لتتبع ما يقـو بو متصفح اإلنترنت وك
قيػػاس المتصػػفحيف عبػػر تتبػػع حركػػة العػػيف عمػػى الشاشػػة مػػف خػػبلؿ تركيػػب كػػاميرات خاصػػة ترصػػد حركػػة 
العيف عمى الشاشة وتحدد كػـ مػف الػزمف قضػتو العػيف فػى إدراؾ كػؿ عنصػر مػف عناصػر صػفحة الويػب. 

سػتيمؾ". ومػف ثػـ، فػإف األداة السػمبية ال وىى كميا أدوات تقيس المتصفح مف خبلؿ توظيفػو فػى إطػار "الم
 .(Fernando Bermejo,2007)تركز عمى المستخدـ بقدر تركيزىا عمى "الماكينة" 

أمػػا النظػػرة اإليجابيػػة لمجميػػور، فيػػى تػػؤدى إلػػى توظيػػؼ البػػاحثيف لتقنيػػات وصػػفت باإليجابيػػة مثػػؿ       
تػػى تيػػدؼ إلػػى تطػػوير الموقػػع الجتػػذاب مزيػػد مػػف المسػػوح اإللكترونيػػة، أو الدراسػػات التجريبيػػة والتحميميػػة ال
(، عديػػػػػًدا مػػػػف المعمومػػػػػات عػػػػػف 0222) Bermejoالمتصػػػػفحيف.  وىػػػػػى أدوات منيجيػػػػػة تػػػػوفر، تبعػػػػػا ؿ 

متصػػػفحى اإلنترنػػػت وقمػػػيبًل مػػػف المعمومػػػات عػػػف "كيفيػػػة اسػػػتخداميـ" إلمكانيػػػات الوسػػػائؿ الجديػػػدة. ومػػػف 
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ذكر تركػػػػػز عمػػػػػى "فاعميػػػػػة" المواقػػػػػع دوف "نشػػػػػاط" المبلحػػػػػظ أيضػػػػػا أف ىػػػػػذه المنػػػػػاىج واألدوات سػػػػػالفة الػػػػػ
المسػػتخدميف، بدراسػػة الموقػػع وتحميمػػو وسػػؤاؿ المسػػتيمكيف عنػػو بيػػدؼ تفعيمػػو لزيػػادة اإلقبػػاؿ عميػػو. وىنػػاؾ 
المنػػاىج المزدوجػػة مثػػؿ أدوات القيػػاس اإللكترونيػػة، التػػى تتبلفػػى عيػػوب الطػػريقتيف السػػابقتيف وتركػػز عمػػى 

 ع فى آف واحد. دراسة المواقع وجميور المواق
فى سػياؽ متطػور مػرتبط بػالنظرة النشػطة لمجميػور كمسػتخدميف فػاعميف ومنتجػيف لممعمومػة، وظفػت       

بداع مستخدمى المواقع وليس عمى المواقع ذاتيا. ومف أمثمػة ذلػؾ  مناىج وأدوات بحثية تركز عمى انتاج وا 
عبػػر الفضػػاءات االتصػػالية االفتراضػػية تحميػػؿ محتػػوى الخطابػػات اإلعبلميػػة المنتجػػة بواسػػطة المسػػتخدميف 

فػػػى نفػػػس اإلطػػػار، مػػػف المنػػػاىج التػػػى أفرزتيػػػا الرؤيػػػة النشػػػطة لمسػػػتخدمى  .(Leblanc,2009)المتعػػػددة 
. وترتبط استخدامات Virtual or Digital Ethnography اإلنترنت، اإلتنوجرافيا االفتراضية أو الرقمية 
عبػر مدرسػة شػيكاجو ودراسػتيا لممجتمعػات المحميػة الحضػرية  اإلتنوجرافيا بالعشرينيات مف القرف الماضى

"الواقعيػػة". فػػػى ىػػذا السػػػياؽ، ييػػتـ اإلتنوجرافيػػػوف بدراسػػة تفػػػاعبلت المشػػاركيف المباشػػػرة عبػػر عػػػدة أدوات، 
ومبلحظػػة سػػموؾ الجماعػػة االجتماعيػػة فػػى سػػياقاتيا المختمفػػة، ممػػا يتػػيح ليػػـ الوصػػؼ التفصػػيمي والػػدقيؽ 

فاعبلتيػػا عمػػى الموقػػع. ومػػف شػػأف ذلػػؾ إحػػداث التكامػػؿ بػػيف آراء المسػػتخدميف وذاتيػػتيـ لثقافػػة الجماعػػة ولت
                                                 وثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافتيـ ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجعيتيـ ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقعـ االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوليـ االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

Angela Cora Garcia and others,2009) ،Robin Hamman,1997  .)أدوات الدراسػة  فػى ىػذا الشػأف، تتمثػؿ
اإلتنوجرافيػػػػة فػػػػى المقػػػػاببلت اإللكترونيػػػػة مػػػػع المسػػػػتخدميف المشػػػػاركيف، أو المبلحظػػػػة المشػػػػاركة أو غيػػػػر 
المشػػاركة. كمػػا تجػػػرى مقػػاببلت جماعيػػػة متعمقػػة باسػػػتخداـ الرسػػائؿ المباشػػػرة الفوريػػة لمػػػرد عمػػى تسػػػاؤالت 

لصػػور والرسػػػـو ولغػػة الجسػػػد ونبػػرة الصػػػوت اإلتنػػوجرافييف المشػػػاركيف، أو يػػتـ تحميػػػؿ البريػػد اإللكترونػػػى وا
 Angela Cora Garcia)وتعبيػرات الوجػو، أو تحميػؿ طػرؽ اسػتخداـ المشػاركيف لكػاميرات الويػب أو الفيػديو 

and others  ،2009 ، Danielle Couch2008, Pranee Liamputton،2006 Alex Campbell،Jones 2005 
Rodney  ،Marc Mcllelland 2002, Hamman 1997 .) 

يتضػػح ممػػا سػػبؽ توظيػػؼ مػػنيج اإلتنوجرافيػػا باسػػتخداـ المقػػاببلت اإللكترونيػػة مػػع المشػػاركيف عبػػر       
اإلنترنػػػت أو مػػػف خػػػبلؿ المبلحظػػػة المشػػػاركة أو غيػػػر المشػػػاركة. كمػػػا تجػػػرى مقػػػاببلت جماعيػػػة متعمقػػػة 

نػوجرافييف المشػاركيف. لمػرد عمػى تسػاؤالت اإلت Instant Message  باسػتخداـ الرسػائؿ المباشػرة الفوريػة
كبػديؿ  Participant-Experiencerفى ىذا السياؽ، قد يقـو اإلتنوجرافيوف بدور المشارؾ ذى التجارب 

 Angela . ويمعػب المشػارؾ ذى التجػارب، تبعػا ؿ  Participant-Observerعػف المشػارؾ المبلحػظ 
Cora  Garcia and others(0222 دور المسػاىـ النشػط مػع أعضػاء الجماعػة محػؿ الدراسػة مػف ،)

خبلؿ تجاربو الشخصية التى تؤىمو لطرح رسائؿ أو قضايا لممناقشة تقع فى إطػار اىتمامػات المسػتخدميف 
 وتسمح بمزيد مف التفاعؿ بينيـ. 
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ت بسػػػياؽ الوسػػػائؿ خبلصػػػة القػػػوؿ، وظفػػػت الدراسػػػات العربيػػػة األولػػػى األدوات البحثيػػػة التػػػى ارتبطػػػ       
التقميديػػة، بينمػػا اعتمػػدت بعػػض الدراسػػات العربيػػة الحديثػػة ومعظػػـ الدراسػػات األجنبيػػة عمػػى أدوات منيجيػػة 
ارتبطػػت بسػػياقات اإلعػػبلـ الجديػػد، فػػى عبلقتيػػا فػػى معظػػـ األحيػػاف "بالوسػػيمة" بالنسػػبة لمدراسػػات العربيػػة، 

 و"بالمستخدـ" بالنسبة لمدراسات األجنبية.

ىوةىالنقدوةىللدراسةىوتوصواتها:ثالثا:ىالرؤ
ارتبطػػت الدراسػػات التػػى تػػـ استعراضػػيا بػػأطر المعالجػػة التنظيريػػة والمنيجيػػة لمفيػػـو المسػػتخدـ فػػى       

األدبيػػػات العربيػػػة واألجنبيػػػة.  وقػػػد اسػػػتيدفت الباحثػػػة مػػػف وراء العػػػرض والتحميػػػؿ اإلجابػػػة عمػػػى التسػػػاؤؿ 
ؿ المػػداخؿ الفكريػػة واألدوات المنيجيػػة المرتبطػػة بػػالمواطف الرئيسػػى التػػالىي ىػػؿ أفػػرزت تكنولوجيػػا االتصػػا

المسػػػػتخدـ، أـ تمػػػػت اسػػػػتعارة المػػػػداخؿ والمنػػػػاىج المرتبطػػػػة بالوسػػػػائؿ التقميديػػػػة وتطويعيػػػػا لػػػػتبلئـ طبيعػػػػة 
 وخصائص تكنولوجيا االتصاؿ الرقمية؟  

عػػف المسػتخدميف فػػى مػف خػبلؿ العػػرض السػابؽ، يمكننػا القػػوؿ بػاختبلؼ مسػػتويات الرؤيػة المتكونػة       
التػراث الغربػى عػػف العربػى. فقػػد اتضػح عمػػى مسػتوى الدراسػات األكاديميػػة الغربيػة، أثػػر السػياؽ المجتمعػػى 
والتطػػور التكنولػػوجى عمػػى الػػدور الممنػػوح ليػػـ. فػػى ىػػذا الشػػأف، انتقػػؿ الجميػػور مػػف الوضػػع السػػمبى فػػى 

فػى عبلقتػو بالوسػائؿ الجديػدة، مظيػرا قدرتػو عبلقتو بالوسائؿ اإلعبلميػة الجماىيريػة إلػى المسػتخدـ المنػتج 
يسػػتثنى مػػف ذلػػؾ   نتػػاج معنػػى لمػػا يتعػػرض لػػو مػػف مضػػاميف إعبلميػػة واتصػػالية.ا  عمػػى المشػػاركة وبنػػاء و 

 4.0و ويػػػب  3.0بعػػض فئػػػات المسػػتخدميف التػػػى "أدمنػػت" اإلنترنػػػت بصػػػورة سػػمبية، عمػػػى مسػػتوى ويػػػب 
ية والصحية والنفسية والثقافية واالقتصػادية التػى بخاصة، حيث أظيرت الدراسات حجـ المخاطر االجتماع

يتعػػػرض ليػػػا المسػػػتخدموف البلعبػػػوف أو مسػػػتخدمى الوسػػػائؿ المدمجػػػة بالتحديػػػد.  كمػػػا اتسػػػمت المعالجػػػة 
التنظيرية والمنيجية فى ىذا السياؽ، بابتكار مداخؿ فكرية وأدوات منيجية تناسب طبيعة البيئة الرقمية مع 

 سات الغربية، بيف األطر الفكرية والمنيجية التقميدية وفضاء اإلنترنت.عدـ الفصؿ، فى بعض الدرا
بػػيف المفػػاىيـ واإلجػػراءات التػػى طبقػػت فػػى سػػياؽ إعبلمػػى بالنسػػبة لمدراسػػات العربيػػة، فقػػد "وصػػمت"       

تقميدى وتمػؾ المرتبطػة بفضػاء اإلنترنػت.  كمػا اتضػح اعتمػاد معظػـ الدراسػات العربيػة عمػى أطػر تنظيريػة 
عدـ ابتكار مداخؿ فكرية كما تبيف عمى المستوى التنظيرى،  ية منبثقة ومنقولة مف سياقات غربية. ومنيج

جديػػػدة تتفػػػؽ مػػػع الفضػػػاء اإللكترونػػػي الجديػػػد، وارتػػػبط األمػػػر بعمميػػػات "نقػػػؿ"، و"تكييػػػؼ"، و"تطػػػوير"، بػػػؿ 
عػة الوسػائؿ الجديػدة. وقػد و"تطويع" النظريات التقميدية الغربية المنتمية لحقػوؿ بحثيػة مختمفػة، لتناسػب طبي

يػرتبط األمػػر بحركيػػة وتغيػػر تقنيػػة اإلنترنػػت، أو النظػػر إلييػػا كػػأداة تكميميػػة لموسػػائؿ التقميديػػة وليسػػت بديمػػة 
ليا.  وعمى المستوى المنيجى، تبيف استعارة المناىج المرتبطػة بالوسػائؿ التقميديػة وتطويعيػا لػتبلئـ طبيعػة 

 مع األخذ فى اإلعتبار بدور المستخدميف فى ىذا السياؽ. وخصائص تكنولوجيا االتصاؿ الرقمية،
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وبعػػػػد اسػػػػتعراض األدبيػػػػات العربيػػػػة واألجنبيػػػػة الحديثػػػػة ، تػػػػرى الباحثػػػػة أف عمميػػػػات االسػػػػتخداـ أو       
نتػػاج التػػى يقػػـو بيػػا المسػػتخدـ فػػى سػػياؽ البيئػػة االفتراضػػية، تػػرتبط بمجموعػػة مػػف القػػدرات اإلسػػتقباؿ أو الا

ة واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة واالقتصػػػادية الخاصػػػة بػػػو، وبمجموعػػػة العوامػػػؿ الميتااتصػػػالية والمحػػػددات النفسػػػي
المتعمقة بنواياه وخيالو ومدركاتو الذاتية.  وىى كميا عوامؿ تتداخؿ فى طبيعػة اسػتخدامو لفضػاءات الويػب 

 المختمفة، وتحدد مستوى تبعيتو أو مقاومتو لممضاميف المنتجة فى فضاء الويب. 
سػػػياؽ متصػػػؿ، يحػػػاوؿ المسػػػتفيدوف مػػػف فضػػػاءات الويػػػب اتخػػػاذ كافػػػة اإلجػػػراءات وابتكػػػار كافػػػة  فػػػى      

التطبيقات، التى تحقؽ صالحيـ الخاص فػى المقػاـ األوؿ وبعيػدا عػف الصػالح الخػاص بالمسػتخدميف. فػى 
ىػػذا الصػػدد، توظػػؼ جميػػع امكانػػات الويػػب لتػػدعيـ المصػػمحة االقتصػػادية لمشػػركات التجاريػػة والمنظمػػات 
الرأسمالية فى الدوؿ المتقدمة، ومصمحة الحكومات فى الدوؿ النامية بخاصػة، حيػث يسػتفيدوف مػف فضػاء 

، عبر المواقع اإللكترونية، لتسويؽ المنتجات أو العبلمة التجارية لممؤسسة، أو لتدعيـ مكانة أو 1.0ويب 
، 5.0و  2.0فضػػاء ويػػب  صػػورة معينػػة ليػػا فػػى المجتمػػع، أو لمتواصػػؿ وبنػػاء الثقػػة.  كمػػا يسػػتفيدوف مػػف

جرافيػػة واالجتماعيػػة و عبػػر مواقػػع الشػػبكات االجتماعيػػة،  لمتعػػرؼ بصػػورة تفصػػيمية عمػػى الخصػػائص الديم
والنفسػػية والعاطفيػػة لممسػػتخدميف بيػػدؼ تحقيػػؽ الصػػالح الخػػاص بأقصػػى كفػػاءة ممكنػػة، أو "ادارة العقػػوؿ".  

، عبػػػػر األلعػػػػاب االفتراضػػػػية، فػػػػى تحقيػػػػؽ أقصػػػػى ربػػػػح، واليػػػػاء 3.0وكػػػػذلؾ يسػػػػتفيدوف مػػػػف فضػػػػاء ويػػػػب 
"المواطف" عف ظروفو الحياتيػة المعقػدة.  كمػا تسػتفيد الشػركات مػف تطبيقػات اليواتػؼ المتنقمػة والذكيػة فػى 

لتسويؽ منتجاتيا ونشر اعبلناتيا، حتى أف شكوى بعض المستخدميف مف انتياؾ تطبيؽ  4.0فضاء ويب 
تػػـ معالجتػػو فػػى الفتػػرة األخيػػرة، عبػػر تمكػػيف المتصػػميف مػػف اخفػػاء وقػػت وتػػاريخ واتػػس آب لمخصوصػػية قػػد 

دخوليـ.  وتستفيد كذلؾ الحكومات مف تطبيقات اليواتؼ الذكية عبر تحمػؿ بعػض المؤسسػات لمسػئوليتيا 
االجتماعيػػة ومخاطبتيػػا لمجمػػاىير لحشػػدىـ نحػػو المشػػاركة التنمويػػة فػػى المجتمػػع عمػػى كافػػة المسػػتويات، 

 عية واالقتصادية والسياسية.االجتما
ومف ثـ، فإف المقوالت المرتبطة بحرية المستخدميف وحرية فضاء اإلنترنت يمكف تفنيدىا فى ضػوء        

استغبلؿ كافة المعمومات المتاحة عف المستخدميف فى فضاءات الويب المختمفة لتحقيؽ مصػمحة القػائميف 
شػػارت بعػػض الدراسػػات إلػػى عػػدـ وجػػود انفصػػاؿ بػػيف عمييػػا، مػػف منظػػور اقتصػػادى أو سياسػػى.  ولػػذلؾ، أ

البنيػػػة التنظيميػػػػة لموسػػػػائؿ الجماىيريػػػػة التقميديػػػػة والوسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػة ، حيػػػػث يخضػػػػع المجػػػػاليف لييمنػػػػة 
وسيطرة المؤسسات االقتصادية أو صناع القرار فى الييئات السياسية، كمػا تػتـ محػاوالت إدارة العقػوؿ فػى 

إللكترونية واليواتػؼ المتنقمػة والصػفحات االجتماعيػة وكػذلؾ الوسػائؿ التقميديػة المجاليف، وتخضع المواقع ا
لمرقابػػة وحػػراس البوابػػات، وتغمػػؽ القنػػوات والصػػفحات الذاتيػػة أو الخاصػػة بمجموعػػات عمػػى مواقػػع التوصػػؿ 

 االجتماعي. 
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سػياؽ العبلقػة  وعمى الرغـ مف ذلػؾ، تثػؽ الباحثػة فػى "قػدرات المػواطف"، وتػرى أف "المسػتخدـ"، فػى       
بيف نحف وااخر، يستطيع بما يمتمؾ مف قدرات ابداعيػة وابتكاريػة أف "يسػتغؿ" فضػاء اإلنترنػت وامكانيػات 
الويػػب نحػػو تحقيػػؽ مصػػالحو الخاصػػة، وأف يحقػػؽ بصػػورة نشػػطة نوعػػا مػػف "التػػأثير المرتػػد"، عبػػر توظيػػؼ 

مجتمعػو، والقيػاـ بأفعػاؿ عمػى أرض كافة المعمومات التى يحصؿ عمييا مػف مصػادر متعػددة لتنميػة ذاتػو و 
 الواقع، وبالطريقة التى يدركيا "ىو" والتى قد تختمؼ جذريا عف ادراؾ وطرؽ "ااخر".

ومػػػف ىنػػػا، توصػػػى الدراسػػػة بأىميػػػة تضػػػميف مفيػػػـو "المسػػػتخدـ" فػػػى أجنػػػدة بحػػػوث اإلعػػػبلـ الجديػػػد       
بػػاحثيف مػػف تخصصػػات مختمفػػة، وكسػػر العربيػػة، وتبنػػى التوجػػو البينػػى فػػى الدراسػػات العربيػػة التػػى تجمػػع 

التبعيػػػة لمنمػػػاذج الغربيػػػػة، ومحاولػػػة تطػػػوير نظريػػػػات "مبلئمػػػة" لطبيعػػػة البيئػػػػة العربيػػػة، وتوظيػػػػؼ األدوات 
المنيجية التى تتناسب مع طبيعة المجاؿ الرقمى لموصوؿ لطرؽ تمثيؿ الظواىر المرتبطة باإلعبلـ الجديد 

فعميػػػػا" عمػػػػى شػػػػبكة اإلنترنػػػػػت، وربطيػػػػا بسػػػػياقاتيـ الثقافيػػػػػة  فتراضػػػػييف "المتواجػػػػػديفاللػػػػدى المسػػػػتخدميف ا
واالجتماعيػػة واالقتصػػادية والسياسػػية مثػػؿي االستقصػػاء اإللكترونػػى، والتحميػػؿ الكيفػػى لخطابػػات وتغريػػدات 

والمقػػاببلت أو المناقشػات الجماعيػػة االفتراضػػية وفيػديوىات المسػػتخدميف فػى فضػػاءات اإلنترنػػت المختمفػة، 
و المجموعػػػػات عمػػػػى مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي، واإلتنوجرافيػػػػا االفتراضػػػػية المرتبطػػػػة عبػػػػر المنتػػػػديات أ

مػػػثبل،  "الفػػيس بػػوؾ"فتراضػػييف عبػػر منتػػديات النقػػاش أو بػػيف المجموعػػات عمػػى البمعايشػػة المسػػتخدميف ا
 Qualitative Narrative Analysisالتركيػػز فػػى دراسػػة المسػػتخدميف عمػػى التحميػػؿ السػػردى الكيفػػى و 

فػػى ىػػذا  Phenomenologyنطػػبلؽ مػػف مػػدخؿ الفنومنولػػوجى اللتعميقػػاتيـ فػػى المجػػاؿ العػػاـ الرقمػػي، وا
 السياؽ.

 

ى:هوامشىالدراسة

 -:لدجولمش لدعابي 

اةاد  . استخدامات الشباب المصرى لممدونات اإللكترونية عمى اإلنترنتي دراسة مسحية. 0202ابراىيـ سمير عمى،  -
 جامعة عيف شمسي كمية ااداب.، غير منشورة. ماجةتيا

. "اعتماد الجميور المصري عمي وسائؿ اإلعبلـ التقميدية والحديثة كمصدر لممعمومات أثناء 0200أحمد فاروؽ رضواف،  -
العدد التاسع والثبلثوف. ص . جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم". 0200يناير  02ثورة 
002-022. 

". وقائع هروة . "واقع استخداـ الشباب لمقاىي اإلنترنت فى مجتمع اإلمارات، دراسة ميدانية".0222فبلح العموش، أحمد  -
 اإلمارات العربية المتحدةي المنتدى اإلسبلمي، دائرة الثقافة واإلعبلـ، جامعة الشارقة. ثقاف  لإلهتاهت وأثاها على لدشباب.

الحديثة فى تحوؿ الشباب الجامعي العربي مف قراءة الصحافة المطبوعة إلى  دور التقنيات. 0200، أحمد يوسؼ فرغمي -
 جامعة األزىري كمية المغة العربية.  اةاد  ماجةتيا.اإللكترونية. 
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.  اعتماد الشباب المصرى عمى مضاميف ممفات الفيديو عمى اإلنترنت فى متابعة 0200أسماء مسعد عبد المجيد،  -
 حية.  رسالة ماجستير، غير منشورة. جامعة حموافي كمية ااداب.األحداث المحميةي دراسة مس

. دور الشبكات اإلجتماعية فى تكويف الرأى العاـ فى المجتمع العربى نحو الثورات العربيةي 0200أشرؼ جبلؿ حسف،  -
. جامعة من عشالدمؤتما لدعلمى لدثادراسة ميدانية مقارنة عمى الجميور العربى ؼ مصر، تونس، ليبيا، سوريا، اليمف. 

 القاىرةي كمية اإلعبلـ.

. أثر شبكات العبلقات اإلجتماعية التفاعمية باإلنترنت ورسائؿ الفضائيات عمى العبلقات اإلجتماعية 0222أشرؼ جبلؿ،   -
 واإلتصالية لؤلسرة المصرية والقطريةي دراسة تشخيصية مقارنة عمى الشباب وأولياء األمور فى ضوء مدخؿ اإلعبلـ البديؿ.

 . جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.  مؤتما لإلعالم ولألةاة وتحريات لدعصا

لحممتي االنتخابات البرلمانية والرئاسة  Facebook. "معالجة المدونات ومجموعات 0203إكراـ سيد عبد الرازؽ،  -
". 0200-0200خبلؿ عامي  Facebookالمصريةي دراسة تحميمية مقارنة عمي عينة مف المدونات السياسية ومجموعات 

 ، غير منشورة. كمية اإلعبلـي جامعة القاىرة.اةاد  ماجةتيا
لدمجل  لدمصاي  . أخبلقيات العمؿ اإلعبلمىي دراسة مقارنة بيف البيئة اإلعبلمية الرقمية والتقميدية. 0222السيد بخيت،  -

 .220 – 302. ص 0222يونيو  –األوؿ. يناير . جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. المجمد السابع. العدد دبحوث لإلعالم
لدمجل  لدمصاي  دبحوث . اإلستخدامات المتخصصة لئلنترنت لدى أساتذة اإلتصاؿ الجماىيرى. 0222السيد بخيت،  -

 .0222ديسمبر  -. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد التاسع. أكتوبرلإلعالم
جتماعية وعبلقتيا بتشكيؿ الرأي العاـ نحو القضايا السياسية في . "مواقع الشبكات اال0202الشيماء العرب حسيف،  -

 ، قسـ اإلعبلـ، كمية ااداب، جامعة حمواف.اةاد  ركتواله مصر".
ينايري إتصاؿ األزمات فى مصر  02. اإلعتماد عمى شبكات التواصؿ اإلجتماعى خبلؿ ثورة 0200أمانى السيد فيمى،  -

Social Network Dependency during the 25 of January Revolution: Crisis Comminication in 
Egypt .20-0. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السابع والثبلثوف. ص لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم. 

س . دور التميفزيوف واإلنترنت فى التنشئة السياسية لتبلميذ المرحمة اإلعدادية فى المدار 0200أمانى عمر الحسينى،  -
. 0200ديسمبر  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الثامف والثبلثوف. يوليو لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالمالخاصة. 

 .22-20ص 
. دور تكنولوجيا اإلتصاؿ الحديثة فى تطوير األداء الصحفىي دراسة تطبيقية عمى 0222أمؿ محمد أميف يوسؼ خطاب،  -

 ، غير منشورة. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.اةاد  ركتواله. عينة مف الصحؼ القومية والحزبية
. اعتماد المراىقيف السعودييف عمى وسائؿ اإلعبلـ فى المعرفة بالقضايا المحمية العربية والدوليةي دراسة 0222أميرة النمر،  -

ي كمية اإلعبلـ. المجمد الثامف. العدد . جامعة القاىرةلدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالممقارنة بيف الوسائؿ التقميدية والحديثة. 
 . 0222ديسمبر  -أكتوبرالرابع. 

. تأثير استخداـ اإلنترنت عمى القيـ واإلتجاىات األخبلقية لمشباب الجامعى. المؤتمر العممى 0223أميف سعيد عبد الغنى،  -
 السنوى التاسع. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.

اةاد  التعرض لممدونات وادراؾ الشباب المصرى لقضايا حقوؽ اإلنساف.   . العبلقة بيف0200انجى محمد سامى،  -
 ، غير منشورة.  جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.ماجةتيا

. التعرض لوسائؿ اإلعبلـ التقميدية والحديثة وعبلقتو بمستوى المعرفة السياسية بأحداث اإلنتخابات 0220ايماف جمعة،  -
. لدمؤتما لدعلمى لدةهوى لدةابعاإلسرائيمية لدى الشباب الجامعى المصرىي دراسة مقارنة فى اطار فرضية فجوة المعرفة. 

 الجزء األوؿ.
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مجل  ستخداـ الشباب الجامعى لئلنترنت وعبلقتو باتجاىاتيـ نحو بعض المفاىيـ السموكية. . ا0223برلنت نزيو محمد،  -
 . القاىرةي جامعة األزىر. العدد التاسع عشر.لدبحوث لإلعالمي 

. ىؿ نجحت الجيود التسويقية لمدبموماسية العامة الرقمية األمريكية فى فضاء الفيس بوؾ؟ دراسة 0202ثريا أحمد البدوى،  -
الترميز وفؾ نماذج األبعاد الثقافية و مية لمضموف رسائؿ المنظمات األمريكية وتعميقات المستخدميف العرب فى سياؽ تحمي

 جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم.الترميز. بحث مقبوؿ لمنشر. 
النوبية فى مصري رؤية اتنوجرافية افتراضية.  . الشبكات اإلجتماعية وتعزيز مواطنة األقميات0202ثريا أحمد البدوى،  -

 .0202يونيو  –. يناير 32جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد  لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم.
. المتغيرات المؤثرة فى معدالت استخداـ اإلنترنت فى مممكة البحريفي دراسة ميدانية فى 0222جماؿ عبد العظيـ أحمد،  -

. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السادس لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالمخدامات واإلشباعات. اطار نموذج اإلست
 .002-22. ص 0222مارس  -والعشروف. يناير

لدمجل  . اإلتجاىات الحديثة فى دراسات وبحوث عبلقة الجميور باإلنترنت واإلعبلـ الجديد. 0200حناف أحمد سميـ،  -
 .222-322. ص 0200مارس  –جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد التاسع والثبلثوف. يناير  لدمصاي  دبحوث لإلعالم.

. أثر مقاطع يوتيوب عمى تشكيؿ معارؼ وانجاىات الفتاة السعودية نحو أحداث الثورة المصرية. 0200حناف أحمد سميـ،  -
. ص 0200ديسمبر  -ثامف والثبلثوف. يوليوال . جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العددلدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم

023-302. 
. لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم. عبلقة الصفوة بالحاسب االى واستخداـ اإلنترنت. 0222خالد أحمد عبد الجواد،  -

 .022-022. ص 0222مارس  -جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السادس والعشروف. يناير
. استخداـ اإلنترنت كوسيمة اتصاؿ فى حمبلت التسويؽ السياسىي دراسة لحممة انتخابات الرئاسة 0222خيرت عياد،  -

يونيو  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الثالث والثبلثوف. يناير لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم. 0222األمريكية 
 .000-22. ص 0222

ممارسى العبلقات العامة نحو استخداـ اإلنترنت كوسيمة اتصاليةي دراسة عمى المؤسسات . اتجاىات 0222خيرت عياد،  -
. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. المجمد السابع. لدمجل  لدمصاي  دبحوث لداأى لدعاماإلنتاجية والخدمية بمممكة البحريف. 

 .32-0. ص 0222يونيو  –العدد األوؿ. يناير 
لدمؤتما لدعلمى دكلي  لإلعالم لدخامس  اتجاىات الجميور نحو اإلعبلنات عبر الياتؼ المحموؿ"،داليا محمد عبد اك، "  -

، صي  0222يوليو  2 – 2 عشا تحت عهولن " لإلعالم وقضايا لإلصالح فى لدمجتمعات لدعابي : لدولقع ولدتحريات"،
003 – 022. 

. لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالمفى مصر لمياتؼ المحموؿ. . تبنى أطفاؿ المرحمة اإلبتدائية 0202دينا فاروؽ أبو زيد،  -
 .022 -003، صي 0202يونيو  –، بناير 32جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. عي 

اةاد  . استخدامات طالبات الجامعة فى مصر وسوريا لشبكة اإلنترنت واإلشباعات المتحققة. 0222ريـ اسماعيؿ عبود،  -
 قاىرةي كمية اإلعبلـ.، غير منشورة. جامعة الماجةتيا

. استخداـ اإلنترنت فى العالـ العربىي دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب العربى. 0222سامى عبد الروؤؼ طايع،  -
. 0222ديسمبر  -. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. المجمد األوؿ. العدد الرابع. أكتوبرلدمجل  لدمصاي  دبحوث لداأى لدعام

 .22-33ص 

لدمجل  لدمصاي  . دوافع تعرض الشباب الجامعى البحرينى لئلنترنت واإلشباعات المتحققة. 0222الغريب، سعيد محمد  -
 .0222ديسمبر  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الثالث والعشروف، يوليو دبحوث لإلعالم
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دراسة تطبيقية عمى عينة  يAdvergamingتسويؽ الماركات والمنتجات عبر األلعاب اإللكترونية . 0202سموى سميماف،  -
. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السادس والثبلثوف. لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم .مف األطفاؿ و الشباب المصرى

 .222-203ص 

ة . التسويؽ اإللكترونى فى مصري دراسة ميدانية عمى عينة مف الشركات متعددة الجنسي0220سموى محمد يحى العوادلى،  -
ديسمبر  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السابع عشر. أكتوبر لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالمالعاممة فى مصر. 

 .002-23. ص 0220

.  اعتماد الشباب الجامعى عمى موقع التواصؿ االجتماعى )فيسبوؾ( أثناء االنتخابات 0200سماح محمد محمدى ، -
 .022-002، ص 22عددي . جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.لإلعالم لدمجل  لدمصاي  دبحوثالمصرية . 

. عبلقة تعرض الشباب لمصحافة المطبوعة واإللكترونية باتجاىاتيـ نحو ظاىرة اإلرىابي 0222سيير عثماف عبد الحميـ،  -
 غير منشورة. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. اةاد  ماجةتيا،دراسة تحميمية ميدانية. 

. االتجاىات العالمية الحديثة فى بحوث تصميـ مواقع الصحؼ اإللكترونية عمى شبكة 0222لمباف، شريؼ درويش ا -
 .022-022جامعة الشارقةي كمية االتصاؿ. ص.  مؤتما صحاف  لإلهتاهت فى لدعادم لدعابي، لدولقع ولدتحريات. الويب.

مية الجديدةي دراسة تحميمية مقارنة لمتشريعات حرية التعبير والرقابة فى الوسائؿ اإلعبل .0222 شريؼ درويش المباف، -
. جامعة القاىرةي كمية لدمجل  لدمصاي  دبحوث لداأى لدعامالمنظمة لئلنترنت فى الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ العربية. 

 .002-030. ص 0222مارس  –اإلعبلـ. المجمد الثالث. العدد األوؿ. يناير 

تجاىات العالمية الحديثة فى استخدامات الوسائؿ اإللكترونية فى اإلخمراج الصحفى. "اال .0222 شريؼ درويش المباف، -
 . جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السابعلدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم

. "أساليب تصميـ المحتوي الخبري عمي شبكة االنترنت وعبلقتيا بمصداقية المواقع 0203شيريف عمي موسي،  -
 قسـ اإلعبلـ، كمية ااداب، جامعة حمواف. اةاد  ركتواله،اإلخبارية".

لدمجل  . 0202.  استخداـ موقع التدويف المصغر) تويتر( فى تغطية اإلنتخابات التشريعية 0200شيماء ذو الفقار،  -
 . جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.لدمصاي  دبحوث لإلعالم

. المجمة يهايا" 22عالم لالجتماعي  في لدتعبئ  لدةياةي  قبل ثواة "روا وةائل لإل. 0200شيماء ذو الفقار حامد زغيب،  -
 .322-302المصرية لبحوث الرأي العاـ، العدد الثالث، المجمد العاشر، ص.ص 

". . اإلنترنت ولغة حجرات الدردشة، دراسة حالة الستخدامات المغة العربية فى برنامج الباؿ تووؾ0222صالح سميماف،   -
اإلمارات العربية المتحدةي المنتدى اإلسبلمى، دائرة الثقافة واإلعبلـ، جامعة  لإلهتاهت وأثاها على لدشباب. وقائع هروة ثقاف 

 .303-022الشارقة. ص 

لدمجل  لدمصاي  صفا محمود عثماف، " إدراؾ الجميور والقائـ باالتصاؿ لمخدمة اإلعبلمية المقدمة عبر الياتؼ المحموؿ"،  -
 .032 -022، صي 0222يونيو( ،كمية اإلعبلـ، جامعة القاىرة ،  –لثالث والثبلثوف )يناير ، العدد ادبحوث لإلعالم

لدمجل  لدمصاي  دبحوث . تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى أداء اإلعبلميات فى مصر. 0220عادؿ عبد الرازؽ ضيؼ،  -
 .0220مارس  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الرابع عشر.  يناير لإلعالم

لدمؤتما . إعبلـ الثورة المصرية مف الفضاء اإلفتراضى إلى الواقعية فى الشارعي دراسة حالة. 0200عايدة السخاوى،  -
 . القاىرةي جامعة األىراـ الكندية.لدعلمى لألول



 
 

     www.epra.org.eg                                     www.jprr.epra.org.eg                 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – الرابع عشرالعدد  44

                                                          

رة. ، غير منشو اةاد  ماجةتيا . استخداـ الشباب العربى لمواقع التواصؿ اإلجتماعى.0203عبد الكريـ صالح باحاج،  -
 القاىرةي معيد البحوث والدراسات العربية.

، اةاد  ماجةتيا. دور اإلنترنت والراديو والتميفزيوف فى امداد الجميور المصرى بالمعمومات. 0220عبير محمد حمدى،  -
 غير منشورة. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.

. اإلستخدامات واإلشباعات المتحققة مف استخداـ الشباب فى سمطنة عماف لمياتؼ المحموؿ. 0200عبيد بف سعيد،  -
يونيو  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. المجمد الحادى عشر. العدد الثانى. أبريؿ لدمجل  لدمصاي  دبحوث لداأى لدعام

 .222 -202. صي 0200
لدمجل  . دوافع تعرض تبلميذ اإلعدادى لممواد التعميمية واإلثرائية مف شبكة اإلنترنت. 0222عربى عبد العزيز الطوخى،  -

 .0222سبتمبر  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الواحد والثبلثوف. يوليو لدمصاي  دبحوث لإلعالم
لدمجل  لدمصاي  ت المتحققة. . دوافع استخداـ األطفاؿ لشبكة اإلنترنت واإلشباعا0220عربى عبد العزيز الطوخى،  -

 .022-020. ص 0220. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. المجمد الثالث. العدد الرابع.، أكتوبر ديسمبر دبحوث لإلعالم
. العوامؿ المؤثرة فى تعامؿ الفتاة العربية مع اإلنترنتي دراسة سوسيو اعبلمية 0200عزة عبد العزيز عبد البله عثماف،  -

. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السابع لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالمفتيات المصريات والسعوديات. مقارنة بيف ال
 .002-22ص  .0200يونيو  –والثبلثوف. يناير 

. "تعرض الشباب لمحتوي التثقيؼ الجنسي عمي الصحؼ اإللكترونية واإلشباعات المتحققةي 0202عمرو حسف إبراىيـ،  -
 ، قسـ اإلعبلـ، كمية ااداب، جامعة حمواف.اةاد  ماجةتياوقع بص وطؿ".بالتطبيؽ عمي م

اإلمػارات  وقائع هروة ثقاف  لإلهتاهت وأثاها علنى لدشنباب. . ثقافة اإلنترنت وأثرىا فى الشباب.0222عيسى سالـ الجبلؼ،  -
 .022-20العربية المتحدةي المنتدى اإلسبلمى، دائرة الثقافة واإلعبلـ، جامعة الشارقة. ص 

، غير اةاد  ركتواله. تأثير استخداـ شبكة اإلنترنت عمى المنتج الصحفى. 0222فاطمة الزىراء محمد أحمد السيد،  -
 منشورة. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.

. عبلقة التعرض لممواقع اإللكترونية الشبابية والمنتديات بترتيب الشباب ألولويات 0200فاطمة فايز عبده قطب،  -
 ، غير منشورة.  جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.اةاد  ماجةتيا قضاياىـ.

. ااثار اإلجتماعية والنفسية عمى الشباب فى دولة اإلماراتي دراسة ميدانية عمى طبلب 0222فوزية عبد اك آؿ عمى،  -
 . البحريفي جامعة البحريف.لدمؤتما لدرودى لألول دجامع  لدبحاينجامعة الشارقة. 

لدمجل  . استخدامات الصفوة الفمسطينية لمصحؼ المطبوعة واإللكترونية واإلشباعات المتحققة. 0202ف، ماجد سالـ تربا -
 -020. ص 0202يوليو  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الخامس والثبلثوف. يناير لدمصاي  دبحوث لإلعالم

020. 
اةاد  ماجةتيا، غيا موؿ وعبلقتو بالتفاعؿ االجتماعى، . استخداـ الجميور المصرى لمتميفوف المح0203مارياف مراد،  -

 .  جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.مهشواة
. معالجة وسائؿ اإلعبلـ التقميدية والجديدة لقضايا الفساد في مصري دراسة لممضموف 0203محمد رضا محمد حبيب،  -

 رةي كمية اإلعبلـ.جامعة القاىغير منشورة.  اةاد  ركتواله،والقائـ باالتصاؿ والجميور. 
شكاليات التنظيـ القانونى لحرية التعبيري دراسة مقارنة 0223محمد سعد أحمد ابراىيـ،  - . التشيير عمى اإلنترنت وا 

. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالملمتشريعات األمريكية والبريطانية واالسترالية والكندية. 
 .002-0. ص 0223يونيو  –ريؿ التاسع عشر. اب

. دور اإلنترنت فى اكساب الشباب بعض السموكيات السمبية التى تتعارض مع القيـ 0222محمد سعد الديف الشربينى،  -
 . جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.مؤتما لإلعالم ولألةاة وتحريات لدعصااألسريةي دراسة ميدانية. 

http://www.epra.org.eg/
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 القاىرةي عالـ الكتب. ولإلعالم على شبك  لإلهتاهت.لالتصال . 0222محمد عبد الحميد،  -

شباعات اإلنترنتي دراسة ميدانية تحميمية لشباب اإلمارات العربية 0222 محمد عايش، محمد قيراط، - . استخدامات وا 
الثقافة  اإلمارات العربية المتحدةي المنتدى اإلسبلمي، دائرة ". وقائع هروة ثقاف  لإلهتاهت وأثاها على لدشباب.المتحدة

 .22-22واإلعبلـ، جامعة الشارقة. ص 

 . عبلقة وسائؿ اإلتصاؿ الحديثة باإلغتراب اإلجتماعى لمشباب المصرىي دراسة ميدانية.0222محمد محمد عبده بكير،  -
. ص 0222مارس  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السادس والعشروف. يناير لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم

020-022. 

. لدمجل  لدمصاي  دبحوث لداأى لدعام. اتجاىات شباب الجامعات الميبية نحو شبكة اإلنترنت. 0222محمود أحمد مزيد،  -
 .0222يونيو -جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد األوؿ.  يناير

دراسة تطبيقية عمى  . دور اإلعبلـ البديؿ فى تفعيؿ المشاركة السياسية لدى الشبابي0222محمود حمدى عبد القوى،  -
 جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. لدمؤتما لدعلمى لدخامس عشا.الشبكات اإلجتماعية اإلفتراضية. 

. استخدامات الشباب الجامعى األردنى لممواقع اإلجتماعية عمى اإلنترنت 0200محمود يوسؼ محمد السماسيرى،  -
. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الثامف والثبلثوف. إلعالملدمجل  لدمصاي  دبحوث لوتأثيراتياي الفيس بوؾ نموذجا. 

 .020-022. ص 0200ديسمبر  -يوليو

وقائع هروة ثقاف   . ااثار االجتماعية الستخداـ اإلنترنت لدى الشباب فى اإلمارات. 0222مريـ محمد آؿ عمى،   -
اإلسبلمى، دائرة الثقافة واإلعبلـ، جامعة الشارقة. ص  اإلمارات العربية المتحدةي المنتدى لإلهتاهت وأثاها على لدشباب.

022-032. 

". رسالة يهايا 22. "روا وةائل لإلعالم لالجتماعي  في لدتعبئ  لدةياةي  قبل ثواة 0200معيف صالح يحيي تميمي،  -
 دكتوراه غير منشورة، كمية اإلعبلـ جامعة القاىرة.

. جامعة القاىرةي لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم.  دور شبكة اإلنترنت فى دعـ الحوار األسرى. 0222مناؿ أبو الحسف،  -
 .223 -203. ص 0222سبتمبر  –كمية اإلعبلـ. العدد السابع والعشروف. يوليو 

لدمجل  لدمصاي  الفيس بوؾ. .التأثيرات المترتبة عمى استخداـ الشباب الجامعىمموقع 0200مناؿ عبده محمد منصور،  -
  . 002-022. ص 0200يونيو  –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السابع والثبلثوف. يناير دبحوث لإلعالم

". رسالة ماجستير غير منشورة، "لدمروهات لدةياةي  وعالقتجا بادفعادي  لدةياةي  دلمروهين. 0200ميا السيد بينسي،  -
 قاىرة.كمية اإلعبلـ، جامعة ال

. استخدامات الجميور المصرى لمصحؼ اليومية اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنتي دراسة 0222ميا عبد المجيد صبلح،  -
 ، غير منشورة. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ.اةاد  ماجةتياتحميمية وميدانية. 

تاهت ولتجاهاتجم هحو مصرلقيتجا: لةتخرلمات لدهخب  لدمصاي  دشبك لإله. 0202مييتاب ماىر محمود كامؿ الرافعي،  -
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية اإلعبلـ، جامعة القاىرة.رالة  ميرلهي  تحليلي . 

. استخداـ شبكات المعمومات "اإلنترنت" فى مجاؿ العبلقات العامةي دراسة تطبيقية عمى بعض 0222مى الخاجة،  -
 –. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد السابع والعشروف. يوليو ملدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالالمؤسسات اإلماراتية. 

 .322-302. ص 0222سبتمبر 
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لدمجل  لدمصاي   . التفاعمية فى المواقع اإلخبارية عمى شبكة اإلنترنت، دراسة تحميمية.0220نجوى عبد السبلـ فيمى،  -
 .022-000. ص 0220ديسمبر  –الثانى. العدد الرابع. أكتوبر . جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. المجمد دبحوث لداأى لدعام

مؤتما صحاف   . "أثر اإلعبلف فى صحافة اإلنترنت عمى سموؾ المستيمكيف الفمسطينييف الشباف.0222نشأت األقطش،  -
 .022-022جامعة الشارقةي كمية االتصاؿ. ص  لإلهتاهت فى لدعادم لدعابي، لدولقع ولدتحريات.

لدمجل  لدمصاي  دبحوث  . إستخداـ األطفاؿ لئلنترنتي العبلقة التفاعمية بيف ااباء واألبناء.0220السمرى، ىبة اك بيجت  -
 .0220مارس  -. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الثامف عشر. ينايرلإلعالم

نية لمحصوؿ عمى المعمومات . اعتماد الشباب الجامعى عمى المواقع اإلذاعية والتميفزيونية اإللكترو 0222ىبة شاىيف،  -
يونيو -. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. المجمد السابع. العدد األوؿ. ينايرلدمجل  لدمصاي  دبحوث لداأى لدعام السياسية.
 .022-020. ص 0222

ألمريكية . استراتيجيات االتصاؿ فى العبلقات العامة الدولية، دراسة عمى الموقع اإللكترونى لمشركات ا0200ىبة مرسي،  -
 ، غير منشورة. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. اةاد  ماجةتياالموجية لمجميور المصرى. 

.  اإلنترنت وعبلقتو بادراؾ المراىقيف لممخاطر الصحية فى اطار نظرية تأثير الشخص 0222ىمت حسف عبد المجيد،  -
 .0222ديسمبر  –ـ. العدد الثامف والعشروف. أكتوبر . جامعة القاىرةي كمية اإلعبللدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالمالثالث. 

. وقائع هنروة . األثر الثقافي واالجتماعي لشبكة اإلنترنت عمى الشباب فى سورياي دراسة مقاىي اإلنترنت0222ىنا نحاس،  -
ـ، جامعػة الشػارقة. اإلمارات العربيػة المتحػدةي المنتػدى اإلسػبلمى، دائػرة الثقافػة واإلعػبل ثقاف  لإلهتاهت وأثاها على لدشباب.

 .020-020ص 

. لدمجل  لدمصاي  دبحوث لإلعالم . مناىج وأدوات بحوث اإلعبلـ الجديدي دراسة تحميمية.0200وائؿ اسماعيؿ عبد البارى،  -
 .002-22. ص 0200سبتمبر  –جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الواحد واألربعوف. يوليو 

الوسائط المتعددة وتوظيفيا في الصحافة اإللكترونية العربية وعبلقتيا بجذب  . "تصميـ0203وساـ محمد أحمد حسف،  -
 ، قسـ اإلعبلـ، كمية ااداب، جامعة حمواف.اةاد  ماجةتياالمستخدميفي دراسة تحميمية ميدانية".

 مية اإلعبلـ.جامعة القاىرةي ك، غير منشورة. اةاد  ماجةتيا. المجتمع اإلفتراضى واليوية. 0200والء مسعد اسماعيؿ،  -
لدمجل  لدمصاي  . استخدامات الشباب الكويتى لشبكة اإلنترنت واإلشباعات التى تحققيا. 0222وليد فتح اك بركات،  -

 .0222ديسمبر  -. جامعة القاىرةي كمية اإلعبلـ. العدد الثالث والعشروف، يوليودبحوث لإلعالم
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Abstract 

        The research problem in this study represents in locating "the user" in 

the digital public sphere, as the study aimed to analyze pattern of theoretical and 

methodological treatment of role of the user in the Arab and foreign scientific 

literature.  

        The study used approach Meta Analysis. Thus; it analyzed published 

researches and studies about the new media in the Arabic and foreign language. 

Accordingly, the study was applied on a sample of Arab and foreign research 

and studies of new media, published from 2000 to 2014.  

         The study recommended including concept of "the user" in the agenda of 

Arab new media researches, to adopt interface orientation in Arab studies which 

had included researchers from different areas, to break dependence of Western 

models, and to try to develop "appropriate" theories to nature of the Arab 

environment ...etc.  

         The study also recommended focusing - in studying of the users - on the 

Qualitative Narrative Analysis, for their comments in the digital public sphere, 

and starting from Phenomenology approach in this context. 
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