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 الملخص .
يرًا الم الجديد تحتل حيزًا كبباتت منصات التواصل االجتماعي في اطار ما يعرف في الوقت الحاضر باالع

من وقت االنسان سواء بشكل طوعي الغراض االطالع واالستفادة والمتعة, او بشكل اجباري تفرضه متطلبات 
 الوظيفة التي يؤديها ويتلقى عليها أجرًا.

لمعلومات اومن هذا المنطلق سعينا في هذه الدراسة البحثية الى التعريف أواًل بمفهوم اإلتصال كوسيلة لنقل 
وتبادلها بين الناس, ثم التعريف بتطوراته التكنولوجية والوظيفية, فضال عن الوسائل التي يتم من خاللها إستخدام 
طرق اإلتصال المتنوعة وطبيعة المهمات المتاحة على كل موقع من مواقع التواصل اإلجتماعي, ولهذا السبب 

تواصل يسيين لهذه الدراسة البحثية باعتبارهما أكبر مواقع الإتخذنا من منصة تويتر وموقع فيسبوك نموذجين رئ
وأشهرها على الشبكة العالمية لإلنترنت, بهدف التعريف بهما وتقويم إستخدامات األشخاص وتنضيجها بما 
يجعلهم يحققون اإلفادة منها دون الوقوع في شرك العابثين بمواقع التواصل والمتربصين بالصفحات والحسابات 

 ة.الشخصي
 

 الكلمات المفتاحية: مواقع التواصل, االتصال التفاعلي, اإلخبار, تويتر, فيسبوك
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Abstract . 

Social media platforms, within the framework of what is nowadays known as new 
media, occupy a large part of human time, whether voluntarily for the purposes of 
viewing, benefiting and entertainment, or compulsorily imposed by the 
requirements of the job that he does and receives a wage for. 
From this point of view, we sought in this research study to first define the 
concept of communication as a means of transmitting and exchanging information 
between people, and then introducing its technological and functional 
developments, as well as the means by which various communication methods 
are used and the nature of the tasks available on each social networking site, and 
for this reason We have taken the Twitter and Facebook platform as two main 
models for this research study, as they are the largest and most famous 
communication sites on the World Wide Web, with the aim of introducing them 
and evaluating people's uses and maturing them so that they can benefit from 
them without falling into the trap of abusers in communication sites and stalkers 
in personal pages and accounts. 
Keywords: Social Media, Interactive communication, news, Twitter, 
Facebook 
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 المقدمة  -1
اول مفردة التفاعل مع الحدث او القصة االخبارية المتفاعلة والمتطورة عندما نشير كلنا نسمع ونتد

الى أخبار ومعلومات وأنباء عن حوادث وظواهر تتطور أحداثها من حين الى آخر، وهذا ما كان 
يدور في فضاء االعالم التقليدي او ما يعرف باالتصال الجماهيري ذي االتجاه الواحد قبل أن 

لتكنولوجيا في وقتنا المعاصر تقنيات أكثر تطورًا جعلت من وسائل اإلتصال متعددة تقدم لنا ا
المهمات ومتفرعة النماذج واآلفاق االتصالية مع الجمهور فيما باتت تعرف بمواقع اإلتصال 
االجتماعي التي نقلت وسائل اإلعالم من التفرد في إيصال المعلومات إلى استقبال تفاعالتها 

بما يتالءم مع سياساتها التحريرية وسياقات عملها ومهمات كل واحدة منها، األمر واالخذ منها 
الذي جعلها مضطرة إلى التعامل مع هذا التطور من خالل تأسيس شبكات اتصال داخلية تسهل 
عليها تناقل المعلومات بين أدواتها وفرقها العاملة لديها العدادها بحيث تكون جاهزة لالرسال الى 

ين ونعني بهم جمهور المتلقين عبر شبكات خارجية ترسل المعلومات إلى الناس من المستقبل
خالل ما تسمى علميًا بالتغذية الراجعة, ثم تتلقى االستجابة منهم على شكل تعليقات او آراء 
ووجهات نظر او مقترحات أو تنبيهات حول معلومات تخص األخبار الواصلة إليهم من المرسل 

عالم االتصالية(، وهو ما جعل عالم اإلتصال في حالة تداخل مستمر وطبقا األول )وسيلة اإل
 لتطور خواص وتقنيات كل منصة او موقع للتواصل.

وعلى الرغم من أن منصات التواصل االجتماعي تتميز واحدة عن األخرى في خصائصها 
سه من لجمهور نفومهماتها االتصالية والتفاعلية بين الجمهور ووسائل االعالم من جهة، وبين ا

جهة أخرى، اال أن ذلك كان في وقت نشأتها، وهي اآلن ومع إستمرار تقدمها التقني والموضوعي 
باتت متداخلة ومتشابهة من حيث طبيعة المهمات والقضايا التي تتناولها، ومع ذلك بقي الكثير 

ا ما نحاول منها متخصصا بنمط معين، سواًء من ناحية اإلتصال أو من ناحية التفاعل، وهذ
الفصول الثالثة لهذه الدراسة البحثية التي نتناول فيها تويتر وفيسبوك نموذجين للمقارنة  تفسيره في

 بين منصتين مهمتين باعتبارهما واسعتي االستخدام من قبل الجمهور.
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 منهجية البحث  -2
التحليلي  الوصفيإعتمدنا في هذا البحث على نوعين من مناهج البحث العلمي وهما المنهج 

والمنهج المقارن, فأما المنهج الوصفي التحليلي فقد تم اعتمادهلكونه طريقة منهجية مرتبة يقوم 
فيها الباحث بدراسة موضوع بهيئته الطبيعية، ويدعمه في ذلك القيام بجمع الكم الذي يراه مناسبا 

روض، صورة أسئلة أو ف من البيانات والمعلومات, ثم توضيح العالقة بين متغيرات البحث في
وبعد ذلك استخدام أدوات التحليل اإلحصائية التي تناسب طبيعة بيانات البحث، ثم يتبع ذلك 
وضع النتائج، ثم ينتهي الباحث بصياغة الحلول، التي يرى من وجهة نظره أنها مناسبة, كما أن 

عية ات االجتماالمنهج الوصفي التحليلي يساعد في اختصار الوقت والجهد, ويشمل الدراس
والطبيعية على حد سواء, فضال عن كونه يساعد في جمع المعلومات والبيانات، مع إيجاد وسائل 
مختلفة لتفسيرها, كما أنه يتيح للباحث ربط العالقاتبين المواضيع, من خالل طرح أسئلة أو وضع 

 صل عليها.التي ح فرضيات, وبالتالي يتمكن الباحث من استخراج النتائج وفقا لألدلة المتنوعة
أما المنهج المقارن فقد تم اعتماده لكون الموضوع الذي تقدمه هذه الدراسة البحثية يقارن بين 
نوعين من منصات التواصل االجتماعي الشهيرة وهما تويتر وفيسبوك, بهدف التعرف على أوجه 

ها الناس من خالل ه إليالشبه واالختالف فيما بينهما، وبالتالي التعرف على الميزات التي لم ينتب
 كشفها وتفسيرها لهم.

 أهمية البحث  -3
ال شك أن عالم التواصل االجتماعي على الشبكة العنكبوتية العالمية, وعلى الرغم من الطفرة 
التكنولوجية النوعية في وسائل اإلتصال التي إنتقلت من كونها تقليدية تعتمد على البث االرضي 

ولة تاح سرعة وسهأضائي الى عالم االتصال الرقمي, األمر الذي وحتى بعد ذلك الى البث الف
االطالع على المعلومات وتبادلها بمختلف مجاالتها ونوعياتها, إال أن التواصل االجتماعي أو ما 
يسمى إصطالحًا باالتصال التفاعلي عالم يشهد الكثير من التغيرات من حيث طبيعته وميزاته 

للتطور التكنولوجي الهائل والمستمر في طرق اإلتصال سواء  وخصائصه بين حين وآخر وطبقاً 
بين األفراد أو المجتمعات وعلى المستوى الخاص أو العام أو على المستويات الرسمية, وهذا 
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األمر دفعنا إلى الخوض في تفاصيل وظائف وخصائص مواقع التواصل اإلجتماعي بهدف توعية 
ية دام والتصفح األمثل لهذه المواقع وطرق االستفادة المعرفالناس أفرادًا ومجتمعات بكيفية االستخ

منها, باإلضافة إلى الحذر من المخاطر األمنية واإلجتماعية التي تؤثر على الوظائف الرئيسية 
لهذه المواقع بما يعرض الكثيرين الى حاالت اساءة مختلفة ومن أخطرها اإلبتزاز اإللكتروني 

 وتشويه سمعة اآلخرين.
 اف البحثأهد  -4

تستهدف هذه الدراسة البحثية تصويب االستخدامات والتوعية بمخاطر الثغرات التي تعتري بعض 
مواقع االتصال االجتماعي بما يحصن األفراد والمجتمعات من أية إساءات أو أفعال يرفضها 

لمنظمة ا الناس, السيما ما يتعارض مع العقل والمنطق ويتناقض مع المعتقدات والتقاليد والقوانين
 لحياة البشر.

ومن هذا المنطلق سعينا في هذه الدراسة البحثية الى التعريف أواًل بمفهوم اإلتصال كوسيلة لنقل 
المعلومات وتبادلها بين الناس, ثم التعريف بتطوراته التكنولوجية والوظيفية, فضال عن الوسائل 

المهمات المتاحة على كل موقع التي يتم من خاللها إستخدام طرق اإلتصال المتنوعة وطبيعة 
من مواقع التواصل اإلجتماعي, ولهذا السبب إتخذنا من منصة تويتر وموقع فيسبوك نموذجين 
رئيسيين لهذه الدراسة البحثية باعتبارهما أكبر مواقع التواصل وأشهرها على الشبكة العالمية 

حققون ها بما يجعلهم يلإلنترنت, بهدف التعريف بهما وتقويم إستخدامات األشخاص وتنضيج
اإلفادة منها دون الوقوع في شرك العابثين بمواقع التواصل والمتربصين بالصفحات والحسابات 

 الشخصية.
 فرضية البحث   -5

تفترض هذه الدراسة البحثية أن اإلخبار بمفهومه التقليدي المجرد ومهارات اإلتصال اندمجت في 
ل الخاصة بوظائف ومهمات مواقع التواصل االجتماعي إطار واحد، فمن خالل الولوج في التفاصي

وخصائصها يمكننا القول إن العملية اإلخبارية لم تعد مقتصرًة على هذا الموقع أو ذاك، فعلى 
الرغم من أن منصة تويتر وتليغرام مثال قد تخصصتا دونًا عن غيرهما من المنصات بتناقل 
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اء بمفهوم اليقين األكثر موثوقية في نقل حدٍث ما، وتداول األخبار بمفهومها المعلوماتي, واألنب
إال أن منصات التواصل االجتماعي األخرى وبحكم تعدد الخصائص وتنوعها التي أتاحتها 
التكنولوجيا التي تتطور يومياً جعلت من وظائفها تتسع الى عالم تداول األنباء والمعلومات الخبرية، 

، بل أخذ منصات أخرى تمارس نفس الوظائف متجاوزًة فلم يعد األمر مقتصرًا على منصة تويتر
مهماتها السابقة في التخصص بنوعية تواصل معينة، حتى أنها باتت وبحكم التغذية الراجعة او 
ما تسمى اصطالحًا باالتصال التفاعلي تتناقل المعلومات وتطلقها الى فضاء المجتمع االفتراضي 

ي ان كثيرة، وخير دليل على ذلك بلدان المغرب العربقبل المنصات المتخصصة باإلخبار وفي أحي
في منطقة الشرق األوسط التي تعتمد مجتمعاتها غالبًا على موقع فيسبوك في نقل المعلومات 
الخبرية وحتى األنباء الواردة من جهات رسمية، األمر الذي يميزها عن مجتمعات منطقة الخليج 

ومات في غالب األحيان على منصة تويتر، فضال عن العربي مثاًل التي تتداول األخبار والمعل
أن منصات أخرى باتت تتيح نفس الممارسة في تناقل المعلومات، وأهم مثال على ذلك منصة 

 إنستغرام التي دخلت عالم تداول المعلومات من أوسع أبوابه في بلدان المشرق العربي مؤخرًا.
 رى مثل فايبر وواتس اب اللتان أخذتا بفتحاألمر لم يقف عند هذا الحد، فقد انضمت منصات أخ

غرف إخبارية وإطالقها الى الجمهور الساعي لمواكبة األحداث أواًل بأول، فضال عن مجتمع 
الصحفيين واإلعالميين الذين ينضمون بين حين وآخر الى غرف تفتحها مكاتب االعالم الحكومية 

 تداولون من خاللها المعلومات فيما بينهم.مثاًل بهدف استقاء المعلومة من مصادرها الموثوقة وي
من هذه الفرضية انطلقت هذه الدارسة البحثية صوب تشخيص الوظائف والمهمات والخصائص 
ألكبر منصتين وأكثر مواقع التواصل االجتماعي تداواًل وانتشارًا بين المجتمعات وهما تويتر 

 فاعلي.لدراسة عن عالم اإلتصال التوفيسبوك اللتان نعتمدهما نموذجين فاعلين في فصول هذه ا
 الفصل األول : اإلتصال واإلعالم, االختالف والتداخل

شهدت وسائل اإلتصال التفاعلية تداخالت متنوعة ومتفرعة بالتوازي مع التقدم التكنولوجي 
المتواصل في الوسائل التقنية لالتصال من جهة, ومع التطور المستمر الذي تنتهجه الشركات 

في إطالق منصات التواصل االجتماعي الى الجمهور وإدارتها من جهة أخرى, لكن هذه الرائدة 
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المنصات وبعد أن كانت كل واحدة منها متخصصة في طريقة إتصالية معينة وفقا لنوعية تواصل 
محددة وعرض متميز في تناقل المعلومات وتبادلها بين جمهور المتصلين والمستقبلين, باتت اليوم 

ادل دائم لألدوار, فالكل قادر على اإلرسال والكل يستقبل المعلومات وعلى مستويات في حالة تب
متشابهة المهمات, فمنهم من يجيب على التغذية الراجعة من المجتمع المتصل على المعلومات 
التي أرسلها أواًل, ومنهم من يتفاعل مع هذه المعلومات أو المقترحات واآلراء عبر التغذية بمعلومات 

يدة, وأخرى تقدم ما يناقض تلك المعلومات أو تؤيدها ثم تتبناها لتقوم بإعادة نشرها بصيغ جد
 مختلفة ومتنوعة وطبقا لوجهات نظر يتم عرضها من زوايا متعددة االتجاهات.

ال شك أن هذا التداخل بين خصائص كل منصة من منصات التواصل االجتماعي والتشابه في 
, وضع وسائل االعالم التقليدية ) مرئية وسمعية ومكتوبة ( في حالة المهمات والسمات االتصالية

المواكبة المستمرة لما تقدمه هذه المواقع من مساحات تفاعل واسعة النطاق, األمر الذي جعل 
مهماتها الخاصة في بث برامجها وأخبارها ومعلوماتها أكثر انتشارًا بين المجتمعات وأكثر قدرة 

هات الرأي سواء على المستويات السياسية أو االقتصادية أو الثقافية وحتى على التأثير على اتجا
 الترفيهية.

كما أن التطور التقني المتواصل في وسائل االتصال جعل وسائل اإلعالم في حالة تطوير مستمرة 
لشبكات إتصالها الداخلية من حيث سرعة التباحث في المعلومات المتوافرة لديها, ومن ناحية 

 التحقق من مصادرها الموثوقة قبل بثها الى الجمهور.سهولة 
 المبحث االول :

 . اإلتصال, مدخل مفاهيمي1
بعد البحث واالطالع على الكثير من الدراسات الخاصة بمفهوم االتصال, وجدنا أن هناك إجماعا 

ة لشامال حول مفهوم االتصال في إطارهالعام والضمني, والجميع إتفق على أنه عملية نقل رسا
ألخ بهدف … من شخص إلى آخر من خالل استخدام اللغة أو اإلشارات أو المعاني أو المفاهيم

 التأثير على السلوك.
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ويعرف محمد عبدالحميد االتصال بأنه العملية االجتماعية التي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات 
المجتمع، وبين الثقافات واآلراء واألفكار في الرموز الدالة، بين األفراد أو الجماعات داخل 

المختلفة، لتحقيق أهداف معينة, كما أنه عملية نقل المعلومات من شخص الى آخر، وهي العملية 
 التي تتضمن مرسل ومستقبل ورسالة ووسيلة والتغذية الراجعة مرة أخرى في بعض األحيان.

ي يحقق ة االجتماعية التكما يعرف المعهد الكويتي العالي للخدمات االدارية االتصال بأنه الوسيل
األفراد من خاللها سبل التفاهم والتفاعل البناء، وهو عملية تؤدي الى نقل معلومات وآراء وأفكار 

 ألخ بين األفراد والجماعات.… ومشاعر وأحاسيس
أما موقع حروف عربي فيعرف اإلتصال ويقارن بينه وبين التواصل, فاإلتصال يعرفه بأنه عملية 

قل رسائل معينة من المرسل إلى المستقبـِل، ويمكن تعريفه أيضًا بأنه انتقال يتم بواسطتها ن
المعلومات واالتجاهات واألفكار والعواطف من فرد الى آخر أو من مجموعة أشخاص الى 
مجموعة أخرى, أما التواصل فهو حالة من الفهم المتبادل بين شخصين أو نظامين، بحيث يكون 

، والطرف اآلخر مستقباًل، وفي وقت آخر يتبادل الطرفان مواقعهما األول مرساًل في وقت معين
 من حيث اإلرسال واالستقبال.

 . اإلعالم, مدخل مفاهيمي2
اإلعالم هو مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى غير 

قل المعلومات، إال أن ربحية، عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها نشر األخبار ون
اإلعالم يتناول مهمات متنوعة أخرىتعدت موضوع نشر األخبار إلى موضوع الترفيه والتسلية 
خصوصا بعد الثورة التلفزيونية وانتشارها الواسع, وتطلق على التكنولوجيا التي تقوم بمهمة اإلعالم 

ة ائل اإلعالم تعبير السلطوالمؤسسات التي تديرها اسم ) وسائل اإلعالم (، كما يطلق على وس
 الرابعة لإلشارة إلى تأثيرها العميق والواسع على صناع القرار وعلى آراء المجتمع وإتجاهاته.

الدكتور سامي ذبيان عرف من جهته اإلعالم بأنه عملية تبدأ بالحصول على مجموعة من 
حرير، عاطي والتالمعلومات المهمة وصياغتها على شكل خبر صحفي، وتمر بمراحل النقل والت

 ومن ثم النشر واإلطالق عبر الوكالة أو اإلذاعة أو الصحيفة.
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أما في وقتنا المعاصر حيث شهد تطورا تكنولوجيا هائال في االتصال, فإن وسائل اإلعالم فقد 
انتقلت الى عالم أوسع أفقا من خالل أقمار اصطناعية انتشرت في الفضاء و وفرت االنترنت 

للمعلموات على شكل أخبار وبرامج وندوات واجتماعات تـُعقد عن بعد, فضال عن الضوئي الناقل 
مواقع التواصل االجتماعي المتنوعة والمختلفة الخصائص التي جعلت من الجمهور متواصال 

 ومتفاعال وحتى متبادل المعلومات في أحيان كثيرة مع وسائل اإلعالم بمفهومها التقليدي.
متخصص في اإلعالم، عرفه بأنه وسيلة يتم فيها إعداد المعلومات الواصلة أوتوجرت األلماني وهو 

إليها وكتابتها بموضوعية بحيث تكون معبرة عن الجمهور وعقليته وعاطفته وميوله وإتجاهاته 
 المختلفة.

 المبحث الثاني : 
 شبكات اإلتصال الخارجية .1

تمع ككل أكثر أو بين أفراد المج تعد شبكات االتصال السلكية والال سلكية سواء بين شخصين أو
ضرورة ملحة إلنضاج عملية اإلتصال وتطوير فاعليتها بما يقوي أواصر المجتمعات ويحافظ 
علىعالقاتها ويحقق األهداف المرجوة منها, وفي مقدمة هذه األهداف تبادل المعلومات واألفكار 

ًا أو يعة كل متصل سواء كان فردووجهات النظر والمقترحات والملفات واألخبار...ألخ, وطبقا لطب
 مجموعة أفراد أو على مستوى المؤسسات.

ما نريد التركيز عليه في هذا المبحث هو اإلتصال الخارجي للمؤسسات, إذ يعرفه دكتور مصطفى 
حجازي بأنه حلقة وصل بين المؤسساتوبين مؤسسة ما والمجتمع المحيط بها، بهدف تحقيق 

ت مع أفراد ذلك المجتمع, وبالتالي فإن الهدف الرئيس من غايات و وظائف معينة ولها صال
 اإلتصال الخارجي هو بناء ثقة الجمهور بهذه المؤسسة والمحافظة عليها.

طبقًا لما جاء به دكتور مصطفى حجازي من خالل تعريفه لمفهوم اإلتصال الخارجي, فإن وسائل 
مادا شهدته وسائل اإلتصال, تعتمد إعتاإلعالم في وقتنا المعاصر حيث التقدم التكنولوجي الذي 

كبيرًا على إتصاالتها الخارجية سواء كان ذلك على مستوى اإلتصال المؤسسي بين وكالة إخبارية 
وصناع القرار في الدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف الحصول على المعلومات أو التحقق منها 
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هير من خالل وسائل إتصالية أكثر قبل نشرها الى الجمهور, أو على مستوى االتصال بالجما
تفاعاًل, ونعني بذلك منصات التواصل اإلجتماعي التي إعتمدت عليها وسائل اإلعالم بكل أنواعها 
ووظائفها وخصائصهاومهماتها, بعد أن باتت أسهل وسيلة وأقرب إلى الجمهور من وسائل اإلعالم 

ة أوبرامج سياسية أو إقتصادية أو المتعارف عليها من حيث نقل المعلومات سواء كانت إخباري
ترفيهيةأو ثقافية وفنية أو رياضية أو غيرها, فضال عن كون هذه المنصات التي تعتمدها الوسيلة 
االعالمية في إطار مفهوم ) اإلتصال الخارجي ( باتت تيسر على العاملين في مجال الصحافة 

مجتمع متفاعلة وتلك المتعلقة بقضايا الاإلعالم مهماتهم في متابعة األحداث والقصص اإلخبارية ال
 وتطوراتها.

 التواصل الفعال .1
أما أساسيات االتصال الفعال في العصر الحديث أو في وقتنا المعاصر التي تعد أساسًا إلتمام 

 عملية اإلتصال أو التواصل, فهي على النحو اآلتي :
 . االنترنت.1

( ويمكن تفكيك معناها  Internetحوتة ) اإلنترنت كمصطلح في اللغة اإلنكليزية هو كلمة من
( فتعني ) شبكة ( وذلك وصفًا  netبيني ( أو ) ما بين ( أما كلمة ) ( وتعني )  inter)  بأنها

لجوهر شبكة اإلنترنت بأنها ) شبكة ما بين شبكات ( أو ) شبكة الشبكات ( أو ) شبكة من 
بروتوكول التحكم باالرسال وبروتوكول )  TCP/IPشبكات (، أي نظامًا بروتوكوليًا موحدًا هو 

 يصل ما بين شبكات مستقلة متباينة.اإلنترنت ( الذي 
أما التعريف المفاهميمي لإلنترنت فهو نظام إتصاالت عالمي يسمح بتبادل المعلومات بين شبكات 
أصغر تتصل من خاللها الحواسيب حول العالم وتعمل وفق أنظمة محددة ويعرف بالبروتوكول 

د وهو بروتوكول إنترنت. وتشير كلمة ) إنترنت ( إلى جملة المعلومات المتداولة عبر الشبكة الموح
 وأيضًا إلى البنية التحتية التي تنقل تلك المعلومات عبر أرجاء المعمورة.
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كما ارتبطت باإلنترنت العديد من الجوانب المعرفية, ومنها نقاللبيانات والمعلومات والمعرفة عبر 
ولة ويسر ودون مجهود، حيث بامكان المتصفح الحصول علىالمعلومة بشتى الطرق العالم بسه

 في نفس اللحظة، بل وهو جالس على مقعده.
ولإلنترنت تعريفات عدة, لكن التعريف األكثر شيوعا هو أنه شبكة اتصال عالمي بين الدول أو 

عة من ت عبر أنواع متنو خاصة بين أفراد المجتمع, وتتركز مهمته على نقل البيانات والمعلوما
الوسائط التكنولوجية، كما أنه خاص أيضا بين الشركات والجامعات وغيرها من المؤسسات 

 حول العالم.
 . منصات التواصل اإلجتماعي.2

منذ نشأة االتصاالت بشكلها التقليدي ثم تطورها الفضائي من خالل اإلنترنت ومدى تأثيرها إيجابيًا 
الع على المعلومات وتداولها بين البشر, شهد هذا المجال تطورًا على سهولة االتصال واالط

 .1997جديدًا هائاًل عبر منصات التواصل االجتماعي التي ظهرت أول مرة عام 
( أول موقع للتواصل بين الناس يتيح خاصية إنشاء الملفات الشخصية Sixdegreesوكان موقع )

منح مستخدميه إمكانية مشاركة المحتوى، ( الذي Friendsterوإضافة األصدقاء, ثم موقع )
 والصور، ومقاطع الفيديو.

(, استمر التواصل االجتماعي Friendster( و )Sixdegreesومن بعد المنصتين أعاله )
(Social Media( عبر شبكة اإلنترنت بالتطور والتنوع والتعدد, حيث ظهر سكايب )Skype )

نيكالس زينشتروم والدنماركي يانوس فريس, لتكون على يد رجلي األعمال السويدي  2003عام 
هذه المنصة واحدة من أشهر منصات الدردشة الصوتية والمرئية حول العالم, ومن ثم الوسائط 

, ألخ..( التي Messenger  ,Whatsapp ,Viberاالتصالية األخرى التي جائت تباعا ومنها )
سواء  ل المعلومات سريعًا فيما بينهم وتبادلهاأتاحت أمام مستخدمي االنترنت القدرة وبسهولة إيصا

 كانت تلك المعلومات معرفية أو فكرية إخبارية أو عاطفية )المشاعر(.
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 الفصل الثاني : شبكات اإلتصال الداخلية ) اإلنترانيت (
 المبحث األول :

 مفهوم اإلتصال الداخلي .1
اإلتصال الداخلي بأنه تعديل السلوك الذي تقوم  Prestonو بريستون  Hawkinzيعرف هوكنز 

به األفراد والجماعات داخل المنظمات أو المؤسسات بواسطة تبادل الرسائل من أجل تحقيق 
 األهداف التنظيمية.

أما دكتور فؤاد شريف فيعرف االتصال الداخلي بأنه مجموعة من اإلجراءات والطرق والوسائل 
إلتجاه توصيل واستخدام البيانات الالزم توفيرها التخاذ قرارات سليمة اوالترتيبات التي تكفل إنتاج و 

 وصحيحة التوقيت.
أما ويكيبيديا الموسوعة الحرة فتعرف شبكات االتصال الداخلية ) اإلنترانيت ( بأنها شبكة إنترنت 
عادية لها سرعات مختلفة، لكنها مصغرة بحيث تسمح لألعضاء المسجلين بمنظمة أو مؤسسة 

أي كيان تنظيمي آخر التواصل فيما بينهم عبر نفس البروتوكوالت التي يستخدمها اإلنترنت أو 
 ، الخ ...(.TCP ،IP ،HTTP ،SMTP ،IMAPوهي )

انطالقا من التعريفات الواردة في أعاله, فإننا نفهم من اإلتصال الداخلي بأنه وسيلة لتبادل 
 لمعلومات مكتوبة من خالل الرسائل اإللكترونيةالمعلومات وتناقلها داخل المؤسسات, وتكون هذه ا

أو الخطابية, أو منطوقة عبر ما يسمى باإلتصال اللفظي على المستوى الشخصي الوجاهي 
والمباشر, أو على المستوى التقني في وقتنا المعاصر الذي نشهده بعد التقدم التكنولوجي الهائل 

أجل أهداف تسعى المؤسسة للوصول إليها في وسائل اإلتصال بين األفراد أو المؤسسات, من 
عبر التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والمراقبة قبل إتخاذ القرار بشأن عملية اإلنجاز, ثم تتبع 
تلك العملية إتصاالت بفريق العمل المكلف بتنفيذ ما جرى ترتيبه خالل عملية اإلتصال داخل 

 المؤسسة لتحقيق األهداف.
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 اإلتصال الداخلية في المؤسسة.. أهمية شبكات 2
قبل أن نخوض في التعرف على أهمية شبكات اإلتصال الداخلية, علينا التطرق الى اإلتصال 
الداخلي كمفهوم تكمن أهميته في كونه يحقق تطويرًا مستمرًا لمجموعات العمل لدى المؤسسات, 

 وعلى النحو اآلتي : 
 ن قادرين على تحقيق األهداف داخل المؤسسة.أ. اإلتصال الداخلي الفعال يجعل من العاملي

ب. اإلتصال هو الوسيلة األساسية التي تؤدي إلى توحد الجهود المختلفة داخل المؤسسات، وهو 
 الوسيلة

 إلحداث التغيير في السلوك والتغيير في فلسفة العمل والسياسات المتبعة.
بات والمهمات في تكليف األفراد بالواج ج. تعتبر اإلتصاالت بالنسبة للموارد البشرية طريقة فعالة

 وإقناعهم
 بقبول التعليمات والسياسات والبرامج.

أما شبكات اإلتصال الداخلية التي نعني بها تقنيات العملية اإلتصالية والسيما في وسائل االعالم 
 وداخل المؤسسات األخرى فتكمن أهميتها في :
 اخل المؤسسة.أ. تسهيل عملية التواصل بين الفرق العاملة د

ب. تسريع تناقل المعلومات والمشاركة في التباحث بشأنها قبل إطالقها الى الجمهور سواء في 
 حالة اإلخبار أو الترويج للمنتجات.

 ج. وصول األوامر بسرعة وسهولة من رئيس المؤسسة الى مرؤسيه.
ؤسسة ة ببرامج المد. إبقاء الموظفين في حالة إطالع مستمر على التعليمات والسياسات الخاص

 وخططها.
ه. تسهيل التواصل وعقد اإلجتماعات بين مسؤولي المؤسسة من جهة, وبين المسؤولين والموظفين 

 من جهة أخرى, من أجل توفير الوقت عليهم في صنع القرارات وإتخاذها.
و. توزيع أسرع وأكثر فاعلية للمهمات بين الموظفين, وسهولة متابعة تنفيذ األوامر وخطط 

 المؤسسة.
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 المبحث الثاني :
 إدارة شبكة االنترانيت في المؤسسة .1

تعتمد شبكة اإلنترانيت على شبكة المعلومات العالمية )اإلنترنت( المتكونة من البريد اإللكتروني، 
وقواعد البيانات، وتوثيق النصوص، ومؤتمرات الصوت والصورة، وتطبيقات المناقشات 

ألخبار, إال أن شبكة اإلنترانيت تختلف عن الشبكة العالمية والمحادثات الداخلية، ومجموعات ا
اإلنترنت في كونها خاصة ومحمية بشيفرات ومفاتيح سرية, وهي تـُستخدم داخل المؤسسات 
وتقتصر على مجموعة العاملين فيها, ومن خاللها يمكن للموظفين اإلطالع على التعليمات 

 هدافها.والخطط التي ترسمها المؤسسة من أجل تحقيق أ 
ومن أجل تسيير أعمال المؤسسات, تعتمد هذه األخيرة على نظم إلكترونية إلدارة معلوماتها 

 وتواصلها السريع والميسر مع العاملين لديها.
مات واألفراد دارة المعلو إن شبكة االنترانيت تـُعرف أيضا بأنها تقنية قائمة على نظام إلكتروني إل

استخدام المعلومات المتعلقة بالزبائن، والمنتجات، والعمليات، العاملين لدى المؤسسات,من أجل 
والشركاء لتوليد المعرفة المطلوبة للمؤسسات, وهذه المعرفة تكون موثقة ومؤرشفة في نظام 
اإلتصال اإللكتروني داخاللمؤسسة, الى جانب السياسات العامة والخطط والتنسيق والتوجيه 

 ت ثم تحقيق األهداف.بعمليات تنفيذ القرارات واالتصاال
 . أهمية االنترانيت2

تكمن أهمية االنترانيت كشبكة إتصال داخلية في أنها تخلق بيئة عملية ومنتجة بين مسؤولي 
االدارة العليا للمؤسسة من جهة، وبين إدارة المؤسسة والعاملين لديها من جهة أخرى, فضال عن 

يق على أدائهم بهدف تسيير األعمالوتحقالتواصل والتنسيق بين الموظفين أنفسهم والرقابة 
 األهداف.

كما تكمن أهمية شبكة االنترانيت في تسهل خطوات اتخاذ القرار القائمة على التخطيط 
والتوجيهوالتنسيق والرقابة وتوفير المعلومات والبيانات التي تساعد على اختيار أفضل البدائل، 

 والوصول إلى القرارات الرشيدة.
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 الفصل الثالث :
 تأثير التكنولوجيا الحديثة على اإلتصال التفاعلي

بات الناس في وقتنا المعاصر حيث التقدم الكبير في تكنولوجيا اإلتصال, يتواصلون كثيراً باستخدام 
وسائل اإلتصال الحديثة التي تتضمن تطبيقات مختلفة الخصائص والمهمات, فضال عن أنهم 

ار بعضهم البعض اآلخر من خالل منصات التواصل أخذوا يسيرون أعمالهم ويتعرفون على أخب
اإلجتماعي المتنوعة التي يتبادلون عبر أثيرها الفضائي األحاديث بالصوت والصورة ويطلعون 
على معلومات وملفات ووثائق ورسائل من خاللها, فضال عن عقد المؤسسات وأصحاب األعمال 

 هم, وهو األمر الذي جعلهم أكثر قدرةاجتماعاتهم عن بعد, مختصرين بذلك المسافات فيما بين
على أداء وظائفهم ومتابعة شؤون أعمالهم وتبادل األفكار واآلراء ووجهات النظر حولها, باالضافة 
إلى اإلطالع على تطورات األحداث حول العالم, حيث باتت األخبار والمعلومات في متناول اليد 

تلفاز أو االذاعة أو الجريدة, إذ باتت جميع وسائل دون الحاجة للعودة الى المنزل لمتابعتها عبر ال
اإلعالم هذه متصلة بمنصات إتصال تنقل الحدث أواًل بأول, مما جعلها أقرب من ذي قبل إلى 
جمهور المشاهدين والمستمعين والقراء, فالتلفزيون صار يبث نشراته اإلخبارية وبرامجه عبر 

األكثر انتشارًا بين الناس, كما بات الناس حسابات موثقة على منصات التواصل االجتماعي 
يشاهدون مذيعي ومقدمي البرامج والنشرات في اإلذاعة بالصورة أيضا وليس بالصوت فحسب, 
فضال عن أن الصحف أصبحت تنشر أخبار األحداث ساعة وقوعها, حيث لم يعد الناس ينتظرون 

التابع لكل وسيلة  ( Websiteتروني ) اليوم التالي ليطلعوا على األخبار, إلى جانب الموقع اإللك
 إعالمية الذي ينشر كل المعلومات والبرامج التي تالئم رغبات الناس وأذواقهم.

 المبحث األول : 
 موقع تويتر, الخبر والرأي والتفاعل

نركز في هذا المبحث على خصائص موقع تويتر كمنصة تواصل إجتماعي جرى ابتكارها من 
غالس، وبيز ستون وإيفان ويليامز وهم جميعًا رجال ريادة وأعمال قبل جاك دورسي، ونوح 

 الماضي. 2006أمريكيون, أطلقوا هذا الموقع في شهر تموز / يوليو عام 
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وهو موقع تواصل إجتماعي أمريكي يقدم خدمة التدوين المصغر  ( Twitterتويتر باإلنجليزية ) 
ها الحصول على إعادة تغريد أو/و إعجاب التي تسمح لمستخدميه بإرسال ) تغريدات ( من شأن

حرفًا للرسالة الواحدة, أما خصائص تويتر فهي على  280المغردين اآلخرين، بحد أقصى يبلغ 
 النحو االتي : 

أحد أهم خصائص تويتر، حيث يمكن للمستخدمين حول : وهو  أ. الوسم أو الهاشتاغ
اء غ # متابعة األخبار والتفاعالت كآر العالم ومن خالل كتابة الوسم مسبوقا بعالمة الهاشتا

 بمجرد النقر عليه. ومواقف بسهولة وسرعة
: وهو عدد الحروف التي يحددها موقع لمستخدميه، حيث ال  حرفا للتغريدة 280ب. 

 حرفا فقط. 140يمكن تجاوز هذا العدد الذي تمت مضاعفته بعد أن كان 
ج. استخدام الوسائط المتعددة : ونعني بها الصور ومقاطع الفيديو التي أتاحها موقع تويتر 

حرفًا , لكن الفيديو تم تحديده بدقيقتين  280للمستخدمين، والتي ال تحسب ضمن الـ 
 الماضي. 2016وعشرين ثانية عام 

يار ت يتم االختد. استطالع الرأي : أتاح موقع تويتر إنشاء استطالع رأي بأربعة إجابا
من دون تدخل  ساعة فقط بعدها تظهر نتيجته 24بينهم، ويستمر هذا االستطالع لمدة 

 مستخدم الحساب الشخصي.
قادرين على : وقد جعلت هذه الخاصية المستخدمين  Momentsذ. خاصية اللحظات أو

ج ماالطالع لحظة بلحظة على آخر التحديثات في المجاالت التي يفضلها كأخبار وبرا
 السياسة واالقتصاد والفن والرياضة وغيرها.

ه. الفيديو األصلي : إذ يمكن للمستخدمين على موقع تويتر الضغط على أيقونة الفيديو، 
 .ثم يعد مقطع الفيديو الذي يرغب بنشره ويتضمن المحتوى الذي يريد تغريده

مين خاصية لمستخدو. التلعيق على تغريدة بعد إعادة تغريدها : حيث يتيح موقع تويتر ل
التعليق على التغريدات التي يرغبون من خالل اعادة مشاركتها مع تعليق خاص به وليس 
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 280التعليق في صلفحة التعليقات الخاصة بالتغريدة األصلية نفسها, وتتضمن كذلك 
 حرفا.

ن. خاصية الحظر : وهي ميزة تتيح لمستخدمي تويتر منع من يسيء التواصل معهم على 
 موقع من االطالع أو التفاعل مع الحسابات الشخصية.هذا ال

ي. التنبيهات : يتيح موقع تويتر خاصية التنبيه باالعجابات والتعليقات واعادة مشاركة 
 التغريدات التي ينشرها مستخدمو الموقع عبر حساباتهم الشخصية. 

جدر اإلشارة لمستخدميه, تبعد أن تعرفنا على الخصائص التي يتميز بها موقع تويتر ويتيحها 
الى أن هذا الموقع يختص بمتابعة األحداث والظواهر التي تتعلق بكل المجاالت التي يفضل 
الناس متابعتها, كما أنه يقتصر على نقل المعلومات واألخبار وتبادلها والتفاعل معها والتنبيه بها, 

وسائط المتعددة كالصور والفيديو سواء من خالل نشر اآلراء والمقترحات أو من خالل استخدام ال
الى جانب المحتوى, وهو أمر سهل على الصحفيين واإلعالميين خاصة اداء وظائفهم الموكلة 
إليهم ومتابعة انجاز مهماتهم عبر التعرف على ما يدور في العالم بمجرد وصول تنبيهات األخبار 

 بأحداثها الى حساباتهم الشخصية.
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 المبحث الثاني : 
 , التواصل اإلجتماعي والخصوصيةفيسبوك .1

( بأنه أكبر موقع للتواصل على المستوى  Facebookيمكننا تعريف فيسبوك وهو باإلنجليزية ) 
اإلجتماعي على شبكة اإلنترنت, وهو موقع يسمح لمستخدميه حول العالم انشاء صفحات شخصية 

مفات فيما ل الملفات والوثائق والبالمجان تتيح لهم التواصل والتفاعل وطرح االراء واألفكار وتباد
بينهم, بل وحتى تبادل المشاعر عبر التعليقات وإرسال الرسائل واستقبالها, وبذلك يعتبر هذا 
الموقع منصة إجتماعية كبرى تتيح لألصدقاء والزمالء وأفراد العائلة التواصل لمعرفة أخبار 

شاء قع للمستخدمين حول العالم بانبعضهم البعض أو مناقشة مواضيع تهمهم, كما يسمح هذا المو 
ملفات شخصية تستخدم فيها الوسائط المتعددة التي نعني بها الصور ومقاطع الفيديو، فضال عن 
الكثير من الخدمات التي يوفرها هذا الموقع لمستخدميه, وفي السنوات االخيرة بدأ الناس ينشرون 

ي بلد الجغرافية ومدى انتشار هذا الموقع ف أخبارًا في مختلف المجاالت, لكن يتم ذلك طبقا للرقعة
ما, إذ يعد فيسبوك بوابة لمعرفة األخبار السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية 
في بلدان المغرب العربي مثاًل, في حين ينخفض عدد مستخدمي فيسبوك لنشر األخبار حصرًا 

دمو مواقع التواصل االجتماعي هناك موقع تويتر في بلدان المشرق العربي, حيث يفضل مستخ
 لمعرفة األخبار وليس للتواصل المقتصر على المستوى االجتماعي كما على موقع الفيسبوك.

 . موقع فيسبوك, الخصائص والميزات2
تعد خصائص موقع التواصل االجتماعي فيسبوك من أهم السمات التي تميزه عن المواقع األخرى 

تقاده أحيانًا, ومن خالل عملنا في مجال الصحافة واإلعالم يمكننا التعريف بأهم على الرغم من ان
 هذه الخصائص, وعلى النحو اآلتي : 

. يستطيع مستخدمو فيسبوك إنشاء صفحات بشكل مجاني, كما ذكرنا في الموضوع الخاص 1
 بتعريف هذا الموقع.

تها سواء قاطع الفيديو والصور ومشاركفيسبوك ميزة استخدام الوسائط المتعددة كتحميل م . يوفر2
 مع األصدقاء أوعامة الناس.
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. يتيح فيسبوك إنشاء صفحات رسمية لرجال أعمال أو شركات تجارية, إال أن هذه الميزة 3
مقتصرة على صفحات غير ربحية, لكنها تتيح لهم استخدامها للتعريف بمنتجات شركاتهم الى 

اتها بوك لقاء الترويج لهذه المنتجات أو التعريف بمواصفالعمالء مقابل رسوم تفرضها شركة فيس
 وأسعارها.

( الموجودة في أعلى الصفحة وإمكانية تعيينها  Live. الفيديو المباشر, من خالل خاصية ) 4
 (, التاحة اإلطالع على الحدث الذي تبثه الصفحة. Public( أو العامة )  Friendsلألصدقاء )

(, تتيح تعيين من يمكنهم اإلطالع على الصفحة,  Privacy. الخصوصية أو باالنجليزية ) 5
وتسمح بتحديد إمكانية التعرف على المعلومات الشخصية سواء لألصدقاء المضافين أو العامة, 
الى جانب إتاحتها تحديد من يمكنه إعادة مشاركة المنشورات, فضال عن السماح بإخفاء جزء من 

مات الشخصية, باالضافة الى إمكانية إلغاء أو منع النشر من قبل األصدقاء عبر ما تعرف المعلو 
 (. Taggingبميزة ) 

. الحظر : تتيح هذه الميزة اتاحة إمكانية منع الصفحات واألشخاص الذين يسيؤون التواصل 6
يو إباحية فيد أو ينشرون أخبارًا كاذبة وشائعات ال صلة لها بالواقع, أو يعرضون صورا ومقاطع

 أو تتصف بالعنف, فضال عن اإلساءات وغيرها من األفعال التي يرفضها المجتمع.
 المبحث الثالث :

 مقارنة بين تويتر وفيسبوك
 . سرعة إضافة األصدقاء في توتير مقارنة بفيسبوك : من المعروف أنه بمجرد النقر على زر1

تكوين صداقة مع أي شخص قبل أن يعود الطرف فقد تم (  Followالمتابعة أو باالنجليزية ) 
اآلخر لمتابعتك بنفس الطريقة اذا رغب بذلك، بينما فيسبوك فعليك طلب إضافة صديق واإلنتظار 
لقبول الصداقة, واذا لم يتم قبولها فبامكانك االستمرار بمتابعته, وهذه األخيرة ميزة وضعها فيسبوك 

 الصدقاء وال يمكن معها اضافة صديق آخر.مؤخرًا السيما للصفحات التي إمتألت با
. عدد محدود من الصداقات على فيسبوك : موقع فيسبوك حدد عدد االصدقاء بخمسة آالف 2

 صديق كحد أقصى, بينما ال يوجد حد معين لعدد االصدقاء على الحساب الشخصي في تويتر.
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تواصل هم (, ويتيح ال. موقع تويتر يوصلك بأشخاص تود معرفتهم واالطالع على ) تغريدات3
والتعرف على أشخاص لم نكن نعرفهم، وذلك بسبب مشاركة نفس االهتمامات مما يتيح نقل 

 المعرفة, بعكس فيسبوك الذي يتم استخدامه غالبًا للتواصل مع األشخاص الذين نعرفهم مسبقًا.
حدهم أن . عامل الوقت : بعكس فيسبوك، ال يوجد في تويتر ألعاب تضيع الوقتوال يمكن أل4

في صورة أو منشور لست جزءًا منه، وبالتالي لست مجبرًا لنقر أعجبني (  Tagيزعجك بعمل ) 
مجاملة لصديقك في تويتر, إال أن فيسبوك أتاح مؤخرًا ميزة الخصوصية التي تسمح لصاحب 

 ( من قبل أي صديق مضاف على الصفحة. Tagالصفحة بمنع عمل ) 
د تـُعد منصة تويتر أقل من ناحية المخاطر األمنية قياسًا بموقع مخاطر أمنية أقل : بالتأكي. 5

فيسبوك، إذ ليست هناك معلومات دقيقة عن صاحب الحساب الشخصي على تويتر وال وصور 
شخصية أو عائلية.. إلخ, بينما على فيسبوك يمكن لألشخاص المضافين أو العامة االطالع على 

ك أتاح فيسبوك مؤخراً للصفحات إعادة ضبط المنشورات الصور والمعلومات الشخصية, لكن مع ذل
والمعلومات الشخصية, من خالل تحديد من يمكنه االطالع على معلومات الصفحة ومنشوراتها 

                      بمجرد تعيين أي االشخاص المسموح لهم باالطالع أو جميعهم.                                                                       
. بالنسبة لمنصة تويتر, فال يمكن لألصدقاء المتابعين أو الذين تتابعهم تشويه سمعتك, بينما 6

يمكن ألي صديق من األصدقاء المضافين إرسال أي محتوى على جدار فيسبوك الخاص بك, 
ال يمكن ويتر و مما قد يؤثر على المكانة اإلجتماعية لصاحب الصفحة, وهذا األمر مستحيل في ت

ألي شخص ارسال تغريده تحت الحساب الشخصي, وكل الذي يستطيع فعله هو اضافة هوية 
حسابك على تغريدته, وهذا األمر ال يعني الوقوع بمشكلة, بل هو فعل أحادي الجانب وال يحملك 

 أية مسؤولية.
ي تويتر ه. تكوين مجتمعات والتواصل مع أشخاص ال تتابعهم : من أفضل مميزات موقع 7

الهاشتاغ ) # (, إذ أنك لست بحاجة إال الضافة الهاشتاغ في تغريدتك لتصل إلى المتابعين أو 
المجتمع الذي يتابع ويطلع على تفاعالت موضوع معين, بينما تحتاج في فيسبوك االنضمام 

( لتتمكن من وضع المنشورات في جدار المجموعة أو ارسال رسائل  Groupإلى مجموعة ) 
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لتفاعل مع المنشورات، وهو أمر يعد مضيعة للوقت ويضعك تحت إرادة مديري المجموعة أو ا
 الذين بامكانهم الموافقة على انضمامك أو ال.

. ال يمكن لمتصفحي أو مستخدمي تويتر االطالع أو التعرف على الهوية الشخصية للمشرف 8
فيسبوك كانت هذه الميزة  على الحساب اال اذا وضعها صاحب الحساب امام المأل, بينما في

معدومة وتتيح للعابثين بتهكير الصفحات الولوج الى الصفحة, وذلك قبل أن يتم إصالحها من 
قبل فيسبوك بعد أن إكتشف شاب عراقي وهو مؤمل أحمد شكير ) يعمل في مركز االعالم 

 الرقمي العراقي ( هذه الثغرة ويبلغ الموقع بها لمعالجتها وتالفيها.
 اتمة الخ   -6

على الرغم من تشابه بعض الوظائف والمهمات االتصالية بين تويتر وفيسبوك, واختالف بعضها 
عن اآلخر السيما من حيث ميزة الخصوصية ومساحة االتصال بين مستخدمي هذين الموقعين 
األكثر شهرة على مواقع التواصل االجتماعي, إال أن طبيعة واختصاص كل من المنصتين جعلت 

س ينقسمون الى مجتمعات متعددة االتجاهات ومختلفة االهتمامات, األمر الذي جعل كل من النا
فرد من هذه المجتمعات يطلع على ما يتم نشره بناء على رغباته ومدى الفضول لديه, فضاًل عن 
حاجته لما يريد معرفته سواء على تويتر حيث األخبار السياسية واالقتصادية والثقافية والفنية 

ضية وغيرها تتوالى من كل حدب وصوب حول العالم, أو من حيث طبيعة وكيفية اإلتصال والريا
التفاعلي لديه, فالكثير منا يريد معرفة أخبار األحبة واألصدقاء والزمالء من خالل صفحاتهم على 
موقع فيسبوك باعتباره ابتداًء سيرة ذاتية لكل مستخدم تتضمن أهم المعلومات الشخصية عنه وعن 

ماماته, في حين كان التفاعل مع أخبار مختلف األحداث المتواردة من حول العالم باستخدام إهت
الوقت الذي يقضيه الشخص العادي موقع تويتر أكثر منك موقع فيسبوك, حيث يبلغ متوسط 

دقيقة لكل جلسة, بينما فيسبوك وهو أحد أكبر منصات الوسائط  03:39على تويتر حوالي 
 دقيقة كل يوم. 38ي المستخدم العادي وقتا في استخدامه أو تصفحه حول االجتماعية فيقض

دقائق في  4اذا كان الشخص العادي يقضي أكثر من نصف ساعة على فيسبوك يوميا, ونحو 
كل جلسة على تويتر, فما بالك بالنسبة للمتصلين دائمًا على هذين الموقعين السيما أولئك الذين 
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شركات ومؤسسات حكومية وخاصة, تجارية وغير ربحية أو يؤدون مهمات وظيفية لصالح 
 (. Social Mediaلحسابهم الشخصي على ) 

مما ذكرنا أعاله يقودنا الى نتيجة مفادها أن الناس وخاصة في الشرق األوسط وبلدان المغرب 
العربي يميلون لمتابعة األخبار أواًل بأول ووفقًا لطبيعة األحداث وتطوراتها السياسية واإلقتصادية 

لتواصل ات امنصوالفنية وغيرها, سواء كان ذلك على فيسبوك أو تويتر, وبالنتيجة ايضا باتت 
االجتماعي بمختلف انواعها متسعة الى عالم تداول األنباء والمعلومات الخبرية الى جانب التواصل 
االجتماعي بحكم تعدد الخصائص وتنوعها التي أتاحتها التكنولوجيا، فلم يعد األمر مقتصرًا على 

ن دة عمنصة اخبارية بعينها بل معظم المنصات  باتت تؤدي نفس المهمات دون تميز واح
 االخرى اال من حيث االنتشار ومساحة االستخدام.

 التوصيات
من خالل النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة البحثية في ان مواقع التواصل االجتماعي وبعد 
الخوض في تفاصيل خصائصها الدقيقة افضت الى ان افق االعالم الجديد بات اكثر تداخاًل من 

وظائف التي تؤديها والتي تتيحها للناس، االمر الذي جعل من البشر حيث المهمات االتصالية وال
اقرب الى االطالع على االخبار عن حدث او ظاهرة ما من خالل منصات التواصل االجتماعي 

 واقل اعتمادا على وسائل االعالم التقليدية.
عاظمة من لمتوبسبب المعلومات الهائلة التي تتدفق عبر مواقع التواصل االجتماعي والرغبة ا

الناس لالطالع عليها ومواكبة تفاعالتها، بات لزاما على المجتمعات التقيد بضوابط وقوانين 
 تحصنها من التضليل، ومن هنا تقدم هذه الدراسة توصيات على درجة بالغة من االهمية: 

 . وجوب استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية ذات المصداقية األكبر.1
جنب الوقوع في خطأ تداول الشائعات من خالل التأكد من موثوقية الحسابات ودرجة ارتباطها . ت2

 بالقائمين على المسؤوليات والدوائر الرسمية.
. عقد ورش عمل مجانية وعامة لتوعية المجتمع بمخاطر تداول المعلومات المضللة السيما في 3

 أوقات األزمات.
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مؤثرين في مواقع التواصل االجتماعي الستغالل انتشارهم بين . قيام الحكومات بالتواصل مع ال4
 الناس في اغراض توعية المجتمع وارشاده.

. نصح الشباب في المدارس والجامعات باعتبارهم اكثر شرائح المجتمع حاجة لالرشاد بسبب 5
 ي.نقلة خبرتهم في الحياة، االمر الذي يحصنهم من مخاطر الوقوع في شرك االبتزاز االلكترو 

 
 المراجع المعتمدة :

  2021موقع سطور، المنهج الوصفي التحليلي ( .https://bit.ly/3z8HHy4 ) 
 المنهج المقارن وطرق استخدامه ،شبكة النخبة( . https://bit.ly/386jBbn ) 
 1عالم الكتب، ط ،االتصال في مجاالت االبداع الفني الجماهيري  ،د. محمد عبدالحميد ،

 ( https://bit.ly/3BaZLs1. ) 25، ص1993
  ،2021خالد نزال الرشيدي، مفهوم االتصال في المنظمة وأهميته ( .

lGJfhttps://bit.ly/3jb ) 
  ,2021موقع حروف عربي, مفهوم االتصال والتواصل والفرق بينهما ( .

https://bit.ly/38b3Box ) 
 2021 ،إعالم ،وكيبيديا الموسوعة الحرة( . https://bit.ly/3yr4DYl ) 
 2016 ،مفهوم اإلعالم ،موقع موضوع( . https://bit.ly/3zkPwkf ) 
  االتصال الفعال في العالقات اإلنسانية واإلدارة، بيروت، ط  ،د. مصطفى حجازي

 52، ص2000
 (https://bit.ly/2WqINH9 ) 

 اإلنترنت تعريف ،موقع إدأرابيا( ، https://bit.ly/3BfXpIp ) 
 07ص ،1977 ،2ط ،مصر ،القاهرة ،نظام االتصال وعملية االدارة ،فؤاد شريف. 
 ندريةاإلسك ،تكنولوجيا اإلتصاالت والعالقات والمفاوضات الفعالة ،فريد راغب النجار، 

 .24ص ،2009ط  ،مصر

https://bit.ly/3z8HHy4
https://bit.ly/386jBbn
https://bit.ly/3BaZLs1
https://bit.ly/3jblGJf
https://bit.ly/38b3Box
https://bit.ly/3yr4DYl
https://bit.ly/3zkPwkf
https://bit.ly/2WqINH9
https://bit.ly/3BfXpIp
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 2015 ،دور شبكة اإلنترنت بتطوير أعمال الشركات ،صحيفة الخليج .
(https://bit.ly/3kknDm8 ) 

 2014 ،اإلتصال داخل المؤسسة ،أ د. األيمن بلقاضي .
(https://bit.ly/3mOGdWw ) 

 2021 ،كتشاف ثغرة جديدة بفيسبوكا ،مركز االعالم الرقمي العراقي .
(https://bit.ly/3juaojK ) 

 

https://bit.ly/3kknDm8
https://bit.ly/3mOGdWw
https://bit.ly/3juaojK

