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  :مقدمة

مكان فوسائل اإلعالم حولنا في كل  حياتنا،عالم دورا مميزا ومهما في تلعب وسائل اإل

 الراديو والكتبالتي نسمعها في  التليفزيون والموسيقيمن البرامج التي نشاهدها في  ابتداء

الناس في المجتمع  اإلعالم سيكونبدون وسائل ونقرئها يوميا.  والصحف التيوالمجالت 

واألقاليم  القانون والمدنلم ولكن عن الحكومات وصناع ط عن باقي العاقف عزلة ليسفي 

المجاورة. وأحد أهم نقاط القوة في وسائل اإلعالم في أي مجتمع هي قدرتها على إحداث 

 المجتمع وعلى مستوى الحكومات.  التغيير على مستوى

 اءمخرجاتها الفض أحدوالتي كان  والمعلومات،نتيجة التطورات في تكنولوجيا االتصاالت و

الحياة جزءا أساسيا من  االجتماعي التي أصبحتاإللكتروني، وظهور مواقع التواصل 

المقروء والمسموع والمرئي، نظرا لسرعتها في منافسا قويا لإلعالم التقليدي  وأصبحت

أفضل من وسائل اإلعالم  تداولها بشكلوسهولة   المعلومات  األحداث ونقلرصد ونشر 

خالل  التواصل من واستخدامها فيإلى سهولة التعامل معها  هذا باإلضافة  التقليدية.

 المدونات والمحادثات بدرجة كبيرة من التفاعلية.

تأثير كبير على تشكيل الفكر بين الجمهور لها اآلن  تأصبح جتماعي فمواقع التواصل اال

مناقشتها  وخاصة فئة الشباب  األكثر إستخداما لهذه المواقع واألكثر طرحا للقضايا التي يتم

هذا ما دفع الكثير من المؤسسات المهتمة بالجوانب وبشكل مستمر على هذه المواقع، 

وفي االجتماعية وبناء الشخصية التركيز على هذه المواقع بإعتبارها شريكا في  تربية النشأ 

 توصيل المعلومات التي من شأنها بناء الشخصية وتعديل السلوكيات عند الشباب.

ما حدث في الفترة األخيرة من  على الجمهورأهمية هذه المواقع وتأثيرها ومما يدل على 

مليار دوالر  91مقابل مبلغ  WhatsAppفيسبوك باالستحواذ على تطبيق شركة  مقيا

 .أمريكي ، وهذا يشير إلى أن المستقبل سيكون لمواقع التواصل االجتماعي 

التواصل االجتماعي وسوف تحققها  وعلى الرغم من الميزات الكثيرة التي  حققتها مواقع

 لشائعاته المواقع تتمثل في نشر اذنكار أن هناك ثثارا سلبية  لهاالال يمكن  ، مستقبال

والبيانات الخاطئة  واإلساءة ونشر الصور والمناظر التي ال تتناسب مع العادات والتقاليد 

د دول،  وبالتالي هذه شخاص او أحيانا ضوالدين، باإلضافة إلى قيامها بالتحريض ضد األ

وأبعادا أمنية تضع دائما أجهزة  ااألمور تؤدي إلى حدوث الكثير من المشكالت التي لها ثثار
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من هنا يركز هذا البحث على  وتحملها عبئا ثقيال،  الشرطة واألجهزة األمنية في المواجهة،

منية لعملية األلمواقع التواصل االجتماعي وتأثيره على الإلعالم وتشخيص الوضع الراهن 

تصور لكيفية مواجهة اآلثار السلبية لهذه المواقع ، وكيفية االستفادة من النواحي  اقتراحمع 

 االيجابية في تعزيز العملية األمنية.

  

 مشكلة الدراسة: 

قليلة الماضية ظهرت وسائل التواصل االجتماعي على الفضاء اإللكتروني الفي السنوات 

بل أصبحت منافسا قويا يكاد يسحب البساط من تحت سبوقة، وفرضت نفسها بقوة غير م

أنماط وسلوكيات داخل  أقدام اإلعالم التقليدي، وكان لها دورا كبيرا في تحويل وتغيير

للتغيير وخاصة في المجال السياسي  في الدعوةالمجتمعات، وأصبحت تلعب دورا بارزا 

مختلف دول   ول العربية، بل في الد سمي بالربيع العربي في الكثير من فيماكما حدث 

    العالم. 

هذا النوع من اإلعالم نجاحا كبيرا نظرا ألن تكلفته أقل بكثير من تكلفة اإلعالم  وقد حقق 

مكان  يأ هم هو سرعة نشر وتداول األخبار والمعلومات في أي وقت وواأل ،التقليدي

ي تلعب دورا رئيسيا في وأصبحت وسائل التواصل االجتماع .واسترجاعهاوسهولة حفظها 

من معلومات  تبثهخالل ما من المستقبلية  ثير في رؤيتهتشكيل الوعي عند المجتمع والتأ

 القوة بشكلواالستقرار، او قد تكون هذه على تحقيق األمن  تأثيرقوة لها  وأخبار، فأصبحت

 أحد كونهامن خالل  نوع من عدم االستقرار نحو إحداثالجمهور عكسي من خالل تحريك 

 وسائل الضغط على الحكومات.

بلغ عدد مستخدمي  1199عام   In Site Consultingففي ثخر استطالع أجرته شركة 

من  %21 ونسبة مليون يستخدمون المواقع االجتماعية  141منهم  ، مليار 1االنترنت 

 من إجمالي %19يتواجدون في أكثر من موقع اجتماعي وبلغت نسبة االستخدام هذا العدد 

، وكثير من %92وتويتر  %11س ماي سبيثم  %99مستخدمي الشبكة، ويحتل الفيسبوك 

 % 94مرات شهريا و 1مرتين يوميا إلي اقل معدل من مستخدمي المواقع يسجلون دخول 

ن بالكتابة في كل مرة يدخلون للموقع ، ويقوم %12و، يسجلون دون عمل أي شيء ثخر
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وفي أمريكا الجنوبية  919 في المتوسط  احد ويبلغ متوسط عدد األصدقاء للشخص الو

  1.اصديق 111وفي أمريكا  102وفي البرتغال  021

في المجتمع العربي زاد انتشار استخدام الفيسبوك بمعدل أسرع في الربيع العربي بنسبة و

مستخدم بعد أن كان  12.299.910 إلىابريل  9حتى وصل عدد المستخدمين في  11%

 1199وبلغ عدد المستخدمين في أكتوبر  ،1199اير ين 9في  19.022.111

 2مستخدما. 120.941.111  أصل  مستخدما من 01.120.911

ائل في تحقيق الميزات ه الوسذومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في انه على الرغم من نجاح ه

حد وذلك ألن أعلى الجانب األمني، السلبية تأثيراتها  الوقت لها نها في نفس الكبيرة إال

وبالتالي في حالة حدوث أي أثار  الجمهور،أهدافها تبادل المعلومات واألخبار التي تؤثر في 

تؤثر على أن  أخطائها عندماسوف يتحرك الجهاز األمني لمعالجة  المواقع،سلبية عن هذه 

هو تأثير وسائل التواصل  التالي ماسؤال ال المشكلة فيمن هنا يمكن صياغة والمجتمع. 

قادرة على  واإلجراءات المتبعة حالياساليب هل األو األمنية؟على المؤسسات  االجتماعي

 . ؟تقليل األثار السلبية على الجانب األمني

 

 الدراسة: تساؤالت

 ؟تكوين الرأي العام االجتماعي فيالتواصل هو دور وسائل   ما  -9

   االجتماعي على األمن؟التواصل  وسائلما هو تأثير  -1

في التعامل مع مخاطر اءات المتبعة من المؤسسات األمنية مدى كفاية اإلجرما  -0

 ؟االجتماعيوسائل التواصل 

وسائل ما هي التصورات والمقترحات لتطوير قدرة المؤسسة األمنية للتعامل  -4

 ؟التواصل االجتماعي لتحسين األداء

مع وسائل أداء المؤسسات األمنية في التعامل كفاءة ما هي مؤشرات قياس  -9

 جتماعي؟اال التواصل

 

                                                           
1 http://www.teac-wd.com/wd2010/03/27social network- numbers 

االجتماع الثالث لرؤساء  –شبابية دور الشبكات االجتماعية في دعم المشاركة ال المشاط:سيف الله 2 
 .1الدوحة. ص  1199نوفمبر  92-94المجالس الوطنية للسكان في البلدان العربية 

 

http://www.teac-wd.com/wd2010/03/27social
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 أهمية الدراسة:

 إلى:ترجع أهمية الدراسة 

فما زالت الدراسات  ،التواصل االجتماعي وتطوره السريع وسائلحداثة موضوع  -9

ذه هوالكتابات البحثية في هذا الموضوع ليست بالشكل الكافي وبالتالي تمثل 

تركز الدراسة إضافة للجهود البحثية التي بذلت في هذا المجال، وخاصة أنها سوف 

 األمني. االتصال والتأثيرعلى البعد التحليلي لوسائل 

في تشكيل الرأي العام وتأثيره  االجتماعي ودورهاالتواصل  سائلو دور وضيحت -1

 على المنظومة األمنية.

خاص التواصل االجتماعي بشكل  وسائلدور اإلعالم بصفة عامة ودور تتناول  -0

 .على المنظومة األمنية وتأثيرهما

 

دراسة: أهداف ال  

وتطور وسائل التواصل االجتماعي ودورها وتأثيرها اإليجابي  نشأةوتأصيل تاريخ  -9

 والسلبي على المجتمعات.

 وسائلمن التوسع واالنتشار في استخدام يد المخاطر المستقبلية المتوقعة تحد -1

 التواصل االجتماعي.

 وسائلعلى تشخيص الوضع الراهن لتعامل المؤسسات األمنية مع اآلثار المترتبة  -0

 التواصل االجتماعي.

وسائل التواصل  عن استخدامالناتجة  األثار السلبيةوضع تصور مقترح لمواجهة   -4

في  منهاواالستفادة األمنية  وتفعيل دورها بالمؤسسات مواجهتها.االجتماعي وكيفية 

 ؟تطوير األداء

   

 حدود الدراسة: 

  المكانية:الحدود 

ووسائط التواصل االجتماعي كأحد وسائل اإلعالم الجديد اإلعالم  الدراسة دورتتناول  

   .ا على األمنموتأثيره
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 الحدود الزمنية:

 .1194من عام  مايومنتصف حتى  من يناير خالل الفترةتم إجراء الدراسة  

 الحدود الموضوعية:

التواصل االجتماعي بهدف تشخيص الوضع الراهن  على اإلعالم ووسائلالدراسة ركزت 

والتغلب   ا لتقليدي واإلعالم الجديد  بين اإلعالملتحقيق التكامل   رؤية مقترحة مع وضع 

 تواجه المؤسسات األمنية في ظل اإلعالم الجديد.     السلبية التيارها على ثث

 

 منهجية الدراسة:

السابقة التي  وتحليل الدراساتعلى المنهج الوصف التحليلي لدراسة  اعتمدت الدراسة

تأثير ذلك ودراسة مدى اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي على الجمهور  تناولت تأثير

النظري ستفادة من هذه الدراسات ونتائجها في صياغة اإلطار ، واالعلى الجوانب األمنية

    التي توصلت إليها.  أهم النتائجللدراسة وتحديد 

 

 نات الثانوية واألوليةامصادر البي

 المصادر الثانوية: -

 الجامعية. والدوريات والدراساتلمراجع الكتب وا 

  االنترنت.المادة المنشورة على شبكة 

  بعض الدول وتحليل تجاربمراجعة. 

 المصادر األولية: -

  تم الحصول عليها من قائمة االستبيانالبيانات التي. 

  المقابالت التي تم إجرائها مع بعض المتعاملين مع شبكات

 التواصل.من خالل شبكات  التواصل
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 الدراسات السابقة:

 في المسئولية والمشاركة التواصل االجتماعي وسائل األول: دور محورال

 :المجتمعية

 والمسئولية المجتمعية  االجتماعيالتواصل  وسائل عوض:دراسة: حسني -0 

مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسئولية المجتمعية  تأثير على معرفةركزت الدراسة 

باب، وذلك من خالل تطبيق برنامج تدريبي على مجموعة من شباب مجلس لدى فئة الش

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة نشر الوعي لدى الشباب حول  .القدس نموذجا شبابي عالر

دور وأثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية شخصياتهم وإرشادهم لالستخدام األمثل 

ب المدراس والجامعات وتوعيتهم من خالل التركيز على طالولمواقع التواصل االجتماعي. 

إعداد برامج إرشادية للشباب لتأهيلهم وتعريفهم بأهمية و الهادفة،النشرات والملصقات 

 الشباب فيإجراء دراسات تجريبية لتنمية السلوك االجتماعي لدى و االجتماعية،المسئولية 

 استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي.

 

 القضايا المجتمعية المشاركة في 3دراسة أحمد يونس:-4

 مشاركة تنمية في االجتماعي التواصل وسائل مع التفاعل دور استهدفت الدراسة بيان

 يتداولها التي المجتمعية القضايا نوع تحديدوالمجتمعية،  قضاياهم تجاه الشباب الفلسطيني

 عليها يقبل التي وتحديد الخدماتالتواصل االجتماعي،  وسائل عبر الفلسطيني الشباب

 في المشاركة أجل من االجتماعي التواصل وسائل على مستمرة بصفة الفلسطيني الشباب

 التواصل وسائل من الفلسطيني الشباب يحققها التي ومدى االستفادةالمجتمعية،  القضايا

 المبحوثين جميع أهمها أنوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج االجتماعي. 

 المبحوثين كما أن ،%12.9بنسبة  دائم بشكل   تواصل االجتماعي ال وسائل يستخدمون

                                                           

 في الفلسطيني الشباب مشاركة تنمية في االجتماعي التواصل شبكات دورأحمد يونس محمد حمودة،  3 
 .1190ية، جامعة الدول العربية، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العرب، المجتمعية القضايا
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وأشارت  %11.0بلغت  االجتماعي التواصل وسائل على المجتمعية لقضاياا يتابعون

التواصل االجتماعي  وسائل بأن أجابوا المبحوثين من%12.2 نسبة أن إلى الدراسة

 .المجتمعية القضايا نحو مشاركتهم تنمي أن استطاعت

 

  االجتماعية االجتماعي والعالقات التواصل وسائل فانسون: راسة ميشيلد-3

التواصل االجتماعي على العالقات  وسائل استخدامهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر 

 9211تم تطبيق الدراسة على عينة من الشباب بلغ عددها وفي بريطانيا،  االجتماعية

جتماعي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التواصل اال وسائلمفردة الذين يستخدمون 

وقتا  اإلنترنت يقضونشخاص البالغين الذين يستخدمون شبكة من األ %91أهمها ان نسبة 

أطول على شبكة اإلنترنت من الوقت الذي يقضونه مع أصدقائهم ومع أفراد أسرتهم.  كما 

كبيرة، زيون بصورة التلف وال يشاهدونال يتحدثون كثيرا في الهاتف  هموضحت الدراسة أن

التواصل االجتماعي غيرت  وسائلأن  الدراسة يرونمن عينة  %90راسة أن من الد وتبين

 بريطانيا أعضاء في مواقع اإلنترنت فيأن نصف مستخدمي  حياتهم، وتبينأنماط وطريقة 

 .%41، والواليات المتحدة %00، واليابان %12التواصل االجتماعي.  بينما في فرنسا   

  

 مشاركة الشباب في الحمالت التي ينظمها الفيس بوك منصور:دراسة منال -2

ينظمها  التي الحمالت في الشباب مشاركة دوافع التعرف علىالدراسة إلى  هذه هدفت 

  من خالل الموقع  بالتي يشارك فيها الشبا الحمالت اإلعالميةوأهم  بوك،موقع الفيس 

وتوصلت الدراسة  السويس.طالب جامعة قناة  ة منمفرد 191واستخدمت عينة مكونة من 

التواصل جاءت  وسائل أن الدراسة، إليها توصلت التي النتائج إلى مجموعة نتائج أهمها أهم

التواصل االجتماعي من  لترتيب وسائل وبالنسبة ،%41.1 في المرتبة األولى بنسبة   

 ٢.٢ نسبي بوزن   األول لترتيبا في بوك الفيس حيث أكثرها متابعة بين شباب العينة جاء

بالنسبة ألكثر الحمالت الترويجية التي شارك فيها الشباب هي الترويج للمنتجات  ، اما%

 . % ٢٢.١ المصرية بنسبة
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 الشباب على وسائل اإلعالم في الحصول على المعرفة  اعتمادوليد بركات:  دراسة-9

 واستهدفتالنظري،  إطارها في العالما وسائل على االعتماد نموذج استخدمت الدراسة   

 على كمصادر للحصول الكويتي الجامعي الشباب إليها يتجه التي االعالم وسائل معرفة 

وتوصلت إلى ان  ، الجامعي الشباب من مفردة   911عينة الدراسة  وشملت    المعلومات

متواضع  مصدر ةاإلذاع تعد بينما لدى عينة  الدراسة  كبيرة بثقة يحظى الكويت تلفزيون

موقع  في زالت ما إخبارية كوسيلة االنترنت أن كما ، والمعلومات اإلخبار على للحصول

 التي يعتمد الوسيلة بين موجبة ارتباطيه عالقة توجد و بينت الدراسة أنه  ، نسبيا متأخر

  .لوسائل اإلعالم استخدامه كثافة وبين عامة بصفة األخبار على للحصول المبحوث عليها

 

 التواصل على جمهور المتلقين  وسائل تأثير المنصور:دراسة محمد -6

التواصل على جمهور المتلقين، من خالل مقارنة المضمون  وسائلتناولت الدراسة تأثير 

 الفيس بوك لقناة العربية.  االجتماعينت( ومواقع التواصل  )العربيةفي الموقع اإللكتروني 

 العربية، هناكنجاح هذه الوسائل في حدوث الثورات  وتوصلت إلى أن أنه باإلضافة إلى

 النهاية أكد األنظمة وفيي تصدر من الشباب تجاه خطورة وهو السخرية الت أكثرأخر بعد 

مقارنة  التأثير االجتماعي فيالباحث على أهمية الدور الذي تقوم به وسائل التواصل 

التواصل  وسائلى تأثير وخلصت الدراسة إلى نتيجة توضح مد التقليدي.باإلعالم 

عنها لما  االستغناءوأنه لم يعد بإمكان متصفحي اإلنترنت  المتلقين، على جمهوراالجتماعي 

ومحادثه مع األهل  مفيدة ومتنوعةتوفره من أخبار وتغطية شاملة وعاجلة ومعارف 

 . .صدقاء وزمالء الدراسة والعمل وتبادل الملفات ومقاطع الفيديوواأل

 
 الشباب الجامعي  حافظ: تواصله دراسة عبد-7

الشززباب إلززى التعامززل مززع وسززائل  وراء توجززهالحقيقززة  معرفززة الززدوافععلززى  ركزززت الدراسززة 

 وسزائلاسزتخدام  الشزباب فزيالتواصل االجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى ان هناك إفراط مزن 

االجتماعية قات على العال التأثيرالتواصل االجتماعي يصل لدرجة اإلدمان، الذي ترتب عليه 

ممزززا يزززؤدي إلزززى االغتزززراب  مهزززارات التواصزززل الزززواقعي وإقامزززة عالقزززات اجتماعيزززة وفقزززدان

 االجتماعي.
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 السياسية السياسي التحوالتالوعي  االجتماعي وتشكيلالتواصل  وسائل الثاني:المحور 
 
 التواصل والتحوالت السياسية  وسائل 4الواحد عبد ممدوح دراسة-8
   

 شهدها السياسية التي التحوالت في االجتماعي التواصل وسائل اسة دورالدر استهدفت

الجامعي بهدف رؤيتهم  الشباب من عينة على ميدانية من خالل دراسة المصري المجتمع

حدثت في المجتمع المصري، وتوصلت  التي السياسية في التحوالت وسائلحول دور هذه ال

التواصل االجتماعي ساهمت بشكل  وسائل من أهمها أن النتائج جاء إلى بعضالدراسة 

الفرصة  خالل إعطاءمن  المصري، المجتمع شهدها التي السياسية التحوالت رئيسي في

 إبريل وحركة 2من حركة شباب  أراءهمر عن يللتعب وسائلللشباب ومستخدمي هذه ال

ة التعبئتمثل بشكل أساسي في  وسائلوأشارت الدراسة إلى أن دور هذه ال .  كفاية

 والحشد لوقائعها وأحداثها.   اإليديولوجية للثورة

 

الطالب للمواقع والمدونات  استخدام 5دراسة طه عبدالعاطي وأنور الرواس:-9

 اإللكترونية

للمواقع  قابوس السلطان جامعة طالب استخدام مظاهر على التعرف إلى الدراسة هدفت 

 طالبمن تحديد مجتمع الدراسة  وتم ة،السياسي بالمعرفة وعالقتها االلكترونية، والمدونات

مفردة. وتوصلت الدراسة إلى أن  411من خالل عينة قدرها  قابوس، السلطان جامعة

 القضايا السياسية وبعدها مباشرة الطالب،القضايا السياسية الداخلية هي التي احتلت اهتمام 

من أكبر الدوافع  يو يعتبرالفيد الصور ومقاطعاستخدام  وأن اإلقليمية، القضايا ثم العالمية،

جاء تميز اإلنترنت بالتفاعلية، في المركز  السياسية، ثمالتي تجعل الشباب يتابع القضايا 

لنظر على هذه المواقع في المركز الثالث، وأوضحت الدراسة ان االثاني، وتبادل وجهات 

ل مواقع طرح ومناقشة الموضوعات من أهم الدوافع التي تجعل الشباب يفض الجراءة في

 التواصل االجتماعي.

                                                           

 المصري، المجتمع في السياسية والتحوالت االجتماعي التواصل شبكات "،محمد الواحد عبد ممدوح 4 
 اإلعالم "عشر، الثامن العلمي للمؤتمر مقدمة بحثية ، ورقة"الجامعي الشباب عينة من على ميدانية دراسة
 .1191يوليو  1-9، القاهرة امعةج اإلعالم كلية ،" الحديثة الدولة وبناء

 ومستوى الجديدة اإلعالم لوسائل العماني الشباب تعرض بين العالقة   الرواس، وأنور نجم، طه 5 
 الرابع، العدد قابوس، السلطان جامعة ٌعمان، سلطنة ،والقانون السياسة مجلة دفاتر ، السياسية المعرفة

 .م 2011 جانفي
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 التواصل والثورات العربية وسائل  6واشنطن   دراسة جامعة-01

قامت مؤخرا جامعة واشنطن بعمل دراسة من خالل باحثين متخصصين لمعرفة الدور 

الفاعل الذي قامت به وسائل االعالم االجتماعية مثل تويتر والفيسبوك في اشعال وتفعيل 

ختلفة والتي اجتاحت بعض دول الشرق االوسط وشمال افريقيا الثورات العربية الم

وساعات ال تحصى من أشرطة فيديو  )تويتر(ماليين تعليق 0واعتمدت الدراسة على 

كانت الشبكة  إذالمعرفة واستكشاف ما  الشخصية.يوتيوب وغيغابايت من المواقع 

االعالم لعبت حقا دورا تويتر والفيسبوك ووسائل العنكبوتية والخدمات االجتماعية مثل 

استفادت كثيراً من  أن الناسإلى وتوصلت الدراسة  .العربية الثورةكبيرا في ربيع 

االجتماعية سعيا للديمقراطية واصبحت مختلف وسائل اإلعالم من  وسائلالمشاركة في ال

ولقد استفاد كل المستخدمين  للحرية.صحافة ومواقع جزءا هاما من االدوات الساعية 

 الفتة.اقع واالنترنت من ممارسة حرية التعليقات والمحادثات بصورة للمو

 

 المواطنين على المشاركة السياسية تحفيز العالونه:دراسة حاتم -00

الدراسة التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي, في حفزز المزواطنين  استهدفت

م النتزززائج أن نسزززبة   األردنيزززين للمشزززاركة فزززي فعاليزززات الحزززراك الجمزززاهيري,  وجزززاءت أهززز

( مززززنهم %14,0( مززززن النقززززابيين يسززززتخدمون مواقززززع التواصززززل االجتمززززاعي, و )24,2%)

يسزززتخدمونها ألنهزززا تتزززيح الفرصزززة للتعبيزززر عزززن اآلراء بحريزززة، كمزززا تبزززين مزززن الدراسزززة أن 

( يسززتخدمون تززويتر, وأن دوافززع %12,9يسززتخدمون الفيسززبوك و )( مززن النقززابيين 91,2%)

(, وتتزيح %11,9ذه المواقع تتمثل بأنها تسمح بالتواصل مع األصدقاء بنسبة )استخداماتهم له
                                                           

، االجتماعي في تفعيل الثورات العربية جامعة واشنطن دور اإلعالم دراسةموقع أخبار الساعة،  6 

51/9/1155  

http://www.alsaanews.com/2011/09/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D

8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%%D9

%83%D8%AF%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B%D9

%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85/  

 

 

http://www.alsaanews.com/2011/09/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%25%D9%83%D8%AF%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%25B%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85/
http://www.alsaanews.com/2011/09/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%25%D9%83%D8%AF%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%25B%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85/
http://www.alsaanews.com/2011/09/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%25%D9%83%D8%AF%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%25B%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85/
http://www.alsaanews.com/2011/09/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%25%D9%83%D8%AF%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%25B%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85/
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( %92,2(، بينزت النتزائج أن )%19,1الفرصة للتعبيزر  عزن  اآلراء بحريزة مطلقزة بنسزبة )

من النقابيين يشاركون  )دائماً وأحيانزاً ونزادراً( فزي الحزراك الجمزاهيري الزذي يطالزب بزإجراء 

واوصززت الدراسززة   ردن, مززن خززالل  مواقززع التواصززل االجتمززاعي.اإلصززالح والتغييززر فززي األ

وإجزراء دراسزات علميزة  االجتمزاعي،تفعيل مشاركة المزواطنين فزي مواقزع اإلعزالم بضرورة 

 .التواصل االجتماعي على وسائلللمضامين المتاحة 

 تنمية الوعي السياسي 7القوي:دراسة عبد -04

خدام الشززباب للشززبكات االجتماعيززة االفتراضززية، الدراسززة التعززرف علززى دوافززع اسززت اسززتهدفت

في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب، وتشكيل اتجاهزاتهم نحزو المشزاركة  وسائلودور هذه ال

( مفردة، وعلزى موقز ع 011عينة من الشباب قوامها ) الدراسة علىالسياسية، وتم إجراء هذه 

بوك ألغزراض  مون شبكة الفيسوأوضحت الدراسة أن نسبة الذين يستخد. Face book ال 

 (، ولم تكن هناك أية فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث.%91.2سياسية بلغت )

 علزى الز وأظهرت أن تعددية اآلراء ومناقشة القضايا السياسية كانت بدرجة كبيرة من الحرية 

Facebookرة، ساعد في جزذب ، وأن إتاحة الفرصة للتعلي ق وإبداء الرأي في القضايا المثا

انتبزاه الشزباب، نحزو المضزامين السياسزية المثزارة علزى )الفزيس بزوك( دون تمييزز بزين الززذكور 

 واإلناث.

 

 شبكات التواصل والتعبير عن الرأي 8دراسة سهيلة بضياف:-03
 وتناولت وخصائها،ركزت الباحثة في هذه الدراسة على استخدامات تكنولوجيا االتصاالت 

واستخداماتها  االتصال تكنولوجيا فصول، خمسة من المكونة ستهادار في الباحثة

والتطورات التي شهدتها شبكة اإلنترنت، وانتشار المدونات واستخداماتها وتأثيرها في 

وركزت الباحثة على استخدام هذه  انتشارها،الوطن العربي، والعوامل التي ساهمت في 

الذي  أن التطورمعلومات، وتوصلت إلى المدونات كوسيلة للتعبير عن الرأي وتبادل ال

                                                           

، المؤتمر دور اإلعالم البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب، عبد القوي، محمود حمدي7 
الجزء الثالث، كلية اإلعالم، جامعة العلمي الدولي الخامس عشر، اإلعالم واإلصالح: الواقع والتحديات، 

 .1111القاهرة، 

رسالة  واإلشباعات،دراسة في االستخدامات  الجزائر،لمدونات اإللكترونية في ا بضياف،دراسة سهيلة 8 
 . 4119جامعة الحاج لخضر، الجزائر  ماجستير،
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له دورا في مساعدة الجمهور في التعبير عن  االتصاالت والمعلوماتشهدته تكنولوجيا 

 الراي.

 

 تشكيل الرأي العام في المجتمع.   االجتماعي فيالتواصل  وسائل: دور حور الثالثالم 

  التواصل وتكوين الرأي العام وسائل  9 أشرف جالل دراسة:-02

 تكوين الرأي العام، االجتماعي فيالتواصل  وسائلركزت الدراسة على معرفة دور 

به  قامت الذي التأثير وحدود طبيعة ما وهو أساسي سؤال على اإلجابة إلى الدراسة وهدفت

وتبين من  العربية؟ الثورات نحو العربي العام الرأي تشكيل االجتماعي فيالتواصل  وسائل

التواصل االجتماعي   في تكوين أراء الجمهور نحو  لوسائل تفوقهناك  الدراسة ان

الثورات العربية نتيجة لتوافر عاملين أساسيين كما يؤكد النموذج الديمقراطي المشارك 

وهما سماح هذه الوسائل بحرية أكبر بكثير من الوسائل التقليدية وقدرتها على تحقيق 

 وفشلها فيثبت عجزها  التقليدية التيسائل أن هناك تهديد حقيقي للو بفاعلية كماالمشاركة 

وأوصت الدراسة بأن هناك حاجة ملحة لوسائل اإلعالم التقليدية أن  مواجهة اإلعالم الجديد.

تراجع أدائها المهني في ضوء المعدل المتسارع النسحاب الجمهور منها واتجاهه نحو 

ً والبحث عن طرق  الشبكات االجتماعية والوسائل الحديثة مما يفرض عليها العمل معا

 الحديثة.خاصة لتطوير أدائها واالستفادة من التكنولوجيا 

 

دور وسائل اإلعالم في التغيير االجتماعي في : وهيبة  دراسة: نعيمة-01

  الوطن العربي

تغيير االجتماعي ال دورها في واقع وسائل اإلعالم وتحديد   إستهدفت الدراسة 

ال تركز  "  تأثير وسائل اإلعالم لدراسة أن وتبين من ا  . في الوطن العربي

                                                           

دور الشبكات االجتماعية في تكوين الرأي العام في المجتمع العربي نحو  ،د. أشرف جالل حسن محمد9 

ورقة ،  اليمن(-سوريا-ليبيا-تونس-ربي في )مصرميدانية مقارنة على الجمهور الع العربية دراسةالثورات 

شبكات التواصل ، المنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال عمل مقدمة في 

الموافق  9400جمادي األولي  14-10الرياض –جامعة الملك سعود  ،االجتماعي وتشكيل الرأي العام

 1191أبريل  92 -99
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معينة ، وإنما  ةفقط على تغيير أفكار وتوجهات الجمهور نحو موضوع أو قضي

تعمل على تغيير األنماط السلوكية  والمواقف واإلتجاهات  وتفرض على 

المجتمعات  هذه األنماط التي يمكن إعتبارها متعارضة مع قيم وعادات  

 وثقافات المجتمع .

  

 تشكيل الرأي العام عن الطالب 10دراسة الدبيسي والطاهات-06

التواصل  وسائلاستهدفت الدراسة معرفة معدالت استخدام طالب الجامعات األردنية ل

اتجاهات الرأي العام لدى الكشف عن العوامل المؤثرة في تشكيل االجتماعي الرقمية و

في التعبير عن الرأي.  وسائلهذه ال تخداماسمعرفة مدى الحرية المتاحة للطلبة في و، الطلبة

التواصل االجتماعي لوسائل اإلعالم التقليدية باعتمادها مصادر  وسائلومستوى منافسة 

 وسائللألخبار والمعلومات، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن إنشار استخدام 

من مصادر حصولهم  أصبحت مصدرا وسائللاهذه أن التواصل االجتماعي  بين الطالب و

على  األخبار  والمعلومات التي من شانها التأثير في تشكيل الرأي العام ومنافسة وسائل 

اإلعالم التقليدية  والصحافة اإللكترونية في ذلك ،  وتبين ان بعض معلوماتها إيجابية مثل 

ط األحداث تعزيز الروح الوطنية  والوالء واالنتماء  والبعض األخر سلبيا مثل محاولة رب

 الرسميةالجارية في الدول المجاورة بالوضع الداخلي والتشكيك في ما تبثه وسائل اإلعالم  

أوصت الدراسة و .وشبه الرسمية  والتحريض على التظاهر او االعتصام  أو اإلضراب

اصل بين الشباب من شانها تعزيز التوإسالمية  –عربية  اجتماعيةشبكة تواصل  بتأسيس

سلم للمساهمة في زيادة فرص تبادل المعرفة وتنوع مصادرها ونشر الثقافة العربي والم

 اإلسالمية.

 

 

 

 

                                                           

تشكيل الرأي  يسي و زهير ياسين الطاهات، دور شبكات التواصل االجتماعي فيد.عبدالكريم على الدب 10 

 .3412، 1، العدد04العام لدى طلبة الجامعات األردنية، دراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية،  المجلد 
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 وخصائصهمفهوم الرأي العام    11طاهر أبوزيد  دراسة:-07

والطرق  وتوجيهه واألليات قياسهوكيفية  وخصائصهتناولت الدراسة مفهوم الرأي العام 

اسة إلى التعرف على مواقع التواصل وهدفت الدر من قبل وسائل اإلعالم المؤثرة عليه

هية المشاركة ، كما تناولت ماعلى الرأي العام والمشاركة السياسية االجتماعي وتأثيرها

كما تطرقت الدراسة  السياسية،عملية المشاركة  الفاعلة وأشكالظل المواطنة  السياسية في

 السياسية.  ز المشاركةتحفيإلى ثليات مواقع التواصل االجتماعي التفاعلية وأدواتها في 

على  التأثيروتوصلت الدراسة إلى أن المواقع االجتماعية التفاعلية تساهم بشكل واضح في 

توجهات الرأي العام في المجتمع الفلسطيني، وتعمل على زيادة الوعي السياسي لدى أفراد 

لدراسة واوصت ا لديهم. والمسئولية االجتماعيةمن المشاركة السياسية  المجتمع وتعزز

ستفادة من التفاعلية، واالصناع القرار بمواقع التواصل االجتماعي  اهتمام بضرورة

 والدولي ودعم القضية الفلسطينية. العام العربي على الرأيالتأثير  فيفيها المشاركة 

 

 اإلعالم الجديد  12:دراسة سميرة شيخاني-91 

 من الثاني تصال خالل   النصفاالوسائل معرفة التطور الذي حدث في   الدراسة استهدفت

 الجديد، اإلعالم ماهية الى للوصول  والعشرين، الواحد القرن وبدايات العشرين القرن

 ودول االمريكية، الواليات المتحدة  المتقدمة الصناعية الدول البحث مجتمع واستهدف

 اهيري،االتصال الجم لوسائل امتالكا العالم دول  أكبر بوصفها واليابان أوروبا غرب

 العقد في المعلومات عصر إعالم في المستخدمة التكنولوجيا لوسائل الدراسة توتعرض

السنوات األخيرة   إلى ان  الدراسة هذه في النتائج  وأشارت العشرين، القرن من األخير

تشكيل تركيبة  تعرضت الدول الصناعية المتقدمة  للكثير من التغيرات  التي أدت إلى إعادة

لى عصر المعلومات، وهذا ساعد في التحول من عصر الصناعة ا ، ممااملة بهاالقوى الع

األخير ترتب عليه نمط جديد من االعالم عرف باإلعالم الجديد يتسم بالتفاعلية  وسرعة 

                                                           

 على وأثرها العام الفلسطيني الرأي توجيه في التفاعلية االجتماعية المواقع ، دورطاهر حسن أبو زيد11 
رسالة ماجستير، جامعة األزهر غزة، كلية االقتصاد والعلوم ميدانية(،  )دراسة السياسية المشاركة
 .1191اإلدارية،

 دمشق، ، مجلة منشورة علمية دراسة ،"المعلومات عصر في ديدجال االعالم"،شيخاني سميرة     12 
 2010 ، سوريا ، دمشق والثاني، جامعة األول العدد - 26 المجلد
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المطبوعة  الجديد له تأثيراته على الصحافة أن اإلعالماالنتشار. كما توصلت الدراسة إلى 

 السينما. والمسموعة والمرئية وصناعة

 

المؤسسة  الخاطئة فيعالم في تصحيح الصورة االدور   13 محمد شومان دراسة:-91 

 األمنية

استهدفت الدراسة كيفية تطوير عمل إدارة العالقات العامة في المؤسسات األمنية من أجل 

وتناولت الدراسة  الجمهور،األمن لدى  األمنية ورجالتحسين صورة المؤسسات 

وخارجها، األمنية  داخل المؤسساتتحيط ببيئة عمل العالقات العامة من  اإلشكاليات التي

تقديم رؤية حالية ومستقبلية عن كيفية تطوير اإلعالم األمني عبر وسائل العالقات  ومحاولة

رح وتوصلت الدرااسة إلى نموذج مقت الصورة.العامة، واألدوار التي تمارسها لتحسين 

، الركيزة األولى هي اإلشكاليات ماد على ركيزتينتلتصحيح الصورة   من خالل اإلع

اإلجراءات ة  والعوامل المؤثرة في بيئة عمل العالقات العامة في المؤسسات األمنية، والثاني

واألنشطة التي يجب أن تقوم بها العالقات العامة لتصحيح صورة المؤسسات األمنية 

  .ورجالها

 

 التعليق على الدراسات السابقة:

والتي تم  حول موضوع البحث عة بعض  األدبيات التي توصل إليها الباحث من مراج 

لعبت  االجتماعيالتواصل  وسائلأن  المحور األولتبين من ي ثالثة محاور،  تقسيمها في  

 دورا كبيرا في توجيه المتابعين لها نحو المسئولية المجتمعية والمشاركة في خدمة المجتمع 

معية لسهولة تداولها ونشرها بين  المستخدمين وخاصة فئة واالهتمام بالقضايا المجت

تلعب دورا مهما  في الترويج للحمالت التي تعمل على تقديم خدمات  وأنهاالشباب،  

لها تأثيرات سلبية على األسرة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب  وأن هذه المواقع للمجتمع، 

                                                           

الحلقة د. محمد شومان، دور اإلعالم األمني في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ورقة عمل مقدمة في  13 

-92، الرياض، جامعة نايف للعلوم األمنية   العلمية اإلعالم األمني ودورة في تصحيح المفاهيم الخاطئة

 . 1111سبتمبر  11
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سات مواقع التواصل االجتماعي حققت الدينية واألخالقية، ومن ناحية أخرى أوضحت الدرا

 نجاحا وتأثيرا في المجتمع لم تحدثه وسائل اإلعالم األخرى عبر سنوات طويلة. 

هذه ، أن االجتماعي في التحوالت السياسية التواصل وسائلدور  المحور الثانيويبين 

ق تعبئة الجمهور واحداث الحراك السياسي  الذى أدى إلى انطال ساعدت على الشبكات 

يع العربي وخاصة في مصر وتونس ، وساهمت في زيادة اهتمام الشباب بالقضايا بالر

حيث أتاحت لهم المزيد من الحرية في مناقشة  السياسية المحلية واإلقليمية والعالمية ،

لعبت دورا مؤثرا   أنهاراء بشأنها،  فكما يتبين من الدراسات القضايا السياسية وتبادل األ

ماهير السياسية  وساهمت في بناء وتكوين الوعي السياسي وخاصة بين فئة في توجهات الج

 التواصل االجتماعي. وسائلالشباب التي هي أكثر استخداما ل

تشززكيل الززرأي العززام فززي  االجتمززاعي فززيالتواصززل  وسززائلبااالمحور الثالااث أمززا فيمززا يتعلززق 

 لعبززت دوراعززالم الجديززد واإل االجتمززاعيالمجتمززع.  تبززين مززن الدراسززات أن مواقززع التواصززل 

عالم التقليدية بدأت وسائل اال العربية، وأنالثورات  وخاصة تجاهكبيرا في تكون الرأي العام 

الشزبكات لعبزت دورا  وأن هزذهعي، اجتمزمواقزع التواصزل االالجديزد و مقارنة باإلعالمتتراجع 

ء كانزت سياسزية الموضزوعات سزوامختلف  طالب الجامعات فيالراي العام لكبيرا في تشكيل 

التواصل واإلعالم الجديد بدأت تعتمد عليها الكثير مزن  وسائلأن  غيرها، كمااو او اجتماعية 

 منية في تصحيح الصورة الذهنية السلبية عن المؤسسات األمنية.المؤسسات األ

 

 االختالف في هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

التواصل  وسائلالم الجديد وخاصة التي تناولت اإلع يتضح من مراجعة األدبيات

 وسائلإلى الكثير من الدراسات التي تطرقت  من وجود، أنه على الرغم االجتماعي

أنه في ضوء ما توصل إليه الباحث من  المجتمع، إال على التواصل االجتماعي وتأثيرها

عي التواصل االجتما وسائلدراسات لم يتم العثور على دراسة متخصصة تركز على تأثير 

على الجانب األمني. وبالتالي تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تدرس 

مع تقديم رؤية  األمنية،التواصل االجتماعي على المؤسسة  وسائلاألثار المترتبة على 

من  تقليدي واإلعالم الجديد وكيفية االستفادةمقترحة لكيفية تحقيق التكامل بين اإلعالم ال

ذهنية اإليجابية للمؤسسة بناء الصورة الواألمن  في تعزيز واصل االجتماعيالت وسائل

 األمنية، ومساعدتها في التعامل مع الجرائم الناتجة عنها.  
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 األول المبحث

 والصورة الذهنية للمؤسسة األمنية اإلعالم وتشكيل الرأي العام 

 

 تمهيد:

ثورة  المجتمع نتيجةكبيرة في مع التحوالت الوخاصة أصبح اإلعالم في الوقت الحالي 

  .قوة مؤثرة لديها القدرة على إحداث التغييريمثل التطور التكنولوجي واالتصاالت 

 وتكوين ورسم الصورةالرأي العام  في تشكيلكبيرا ومؤثرا  اإلعالم دورا يلعبو

على مفهوم اإلعالم  يركز هذا المبحثاألمنية، من هذا المنطلق  الذهنية للمؤسسة

والصورة الذهنية للمؤسسة  في المجتمع في تشكيل الرأي العام وكيفية تأثيره دهوأبعا

 .األمنية

 

 مفهوم اإلعالم:

 العملية، هذه في ويتضح أعلم، أن معلومات، وتقديم اإلخبار أساسا تعني إنما إعالم كلمة إن

 اتجاه في تنتقل أراء  -أفكار – معلومات – أخبار - إعالمية رسالة وجود عملية اإلخبار،

  أية يشمل الوقت نفس في فهو واحد، طرف من حديث أي مستقبل، إلى مرسل من واحد

 عند أخرى مرة استرجاعه من أجل اختزانه أو تلقيه يمكن ما وكل أصوات إشارات 

 إلى جانب المختلفة والتوجهات األراء  و  األفكار تقديم" يعني اإلعالم فإن وبذلك الحاجة،

 جماهير تعلم أن مسبقا لها والمخطط المتوقعة النتيجة تكون بحيث اتوالبيان المعلومات

 استطاعتهم في يكون بحيث جوانبها، كافة ومن الحقائق كافة الرسالة اإلعالمية مستقبلي

 أجل من أساسها على ويتصرفون يتحركون صائبة حيث أنها يفترض أفكار أو أراء  تكوين

 تقديم" المصطلح يعني كما .يعيشون فيه الذي لمجتمعوا ألنفسهم الخير والنمو التقدم تحقيق

 يجري حولهم ما رك ا إد على تساعدهم التي والحقائق للناس، الدقيقة والمعلومات األخبار

 14أمور.  من يهمهم ما كل في أراء صائبة وتكوين

 :واإلعالم الجديداإلعالم التقليدي 

                                                           

واإلعالم اإللكتروني، ورقة مقدمة إلى  م التقليدياإلعالالتوافق والتنافر بين الغامدي،  عبد اللهقينان  14 
 .9، ص 1191مايو  األمنية،واألمن اإللكتروني، جامعة نايف للعلوم  ندوة اإلعالم
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 على بعضمنذ الستينات عندما أطلق مصطلح اإلعالم الجديد بدأ  مكويل أنيقول   دينس   

ثم بدأ المفهوم في  الكيبل.ذلك الوقت مثل األقمار الصناعية وتلفزيون  االتصالية فيالتقنيات 

هذا والتقنيات الحديثة.  و وسائل االتصالالتوسع واالنتشار حتى أصبح يضم كافة 

 اتصالمن وسائل مع ظهور تقنيات جديدة ليشمل ما يستجد يتسع باستمرار  المصطلح كان

   15حديثة. 

( Lievrouw and Livingstone, 2006الباحثتين اليفرو وليفنجستون )وقد وجدت 

صعوبة في تعريف )اإلعالم الجديد(، وبدالً من تعريف المصطلح تعريفاً موضوعياً جامعاً، 

لمحاور قدمتا وصفاً لإلعالم الجديد من خالل ثالثة محاور تميزه عن اإلعالم القديم. وهذه ا

 ،الجديدة )مثل األقمار الصناعية والكمبيوتر والهواتف النقالة وغيرها( االتصالهي: تقنيات 

 االجتماعيةثم العالقات  ،التي توفرها هذه التقنيات واالستخداماتوالنشاطات والممارسات 

 16والتنظيمات والتشريعات التي تظهر من حول هذه الوسائل الجديدة. 

تصل الجماهيري تمتلك هذه القدرة الهائلة على تشكيل إتجاهات الرأي فإذا كانت وسائل اإل

العام للجماهير وتؤثر في أنماط السلوك السائدة ، فإننا يجب أن ال نتجاهل هذه الحقيقة وهى 

أن وسائل اإلعالم الجماهيري ال تعمل في عزلة بل تعمل داخل إطار إجتماعي وإقتصادي 

ر الجريمة والظواهر المتصلة بها أمرا حيويا للغاية  وثقافي محدد، ومن هنا يصبح نش

جتماعية معينة رغم أن هذه ل اإلتصال الجماهيري يؤدي وظائف اونشر الجريمة في وسائ

 17الوظائف تختلف من بلد إلى ثخر، كما تختلف طبيعة الجرائم ومدى التوسع في نشرها.

                                                           
15 McQuail, D McQuail’s Mass Communication Theory, 6th ed. Los Angeles: 

Sage publications, 2010, p.39. 

اإلعالم الجديد وتأثيراته في تشكيل الرأي العام، بحث في اإلطار النظري،  ،الحلوةد. خالد بن عبد الله  16 

 الجديد. التحديات"اإلعالم ، بحث مقدم في المنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 – 99ه  الموافق 9400جمادى األولى  14 – 10 الرياض –جامعة الملك سعود  ،"النظرية والتطبيقية

 1191بريل أ 92

د.عبدالمحسن بدوي، إستراتيجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة واإلنحراف في وسائل اإلعالم  17 

، التعاون بين 1119إبريل  114، ندوة اإلعالم واالمن الخرطومالجماهيري، ورقة عمل مقدمة  في 

 .0جامعةنايف للعلوم األمنية وجامعة الرباط  الوطني، ص 
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 خصائص اإلعالم الجديد 

  :18ن الخصائص ومنهايتميز اإلعالم الجديد بالعديد م

حيث يتبادل القائم باالتصال والمتلقي األدوار، وتكون ممارسة االتصال  :التفاعلية .9

 .ثنائية االتجاه وتبادلية، وليست في اتجاه أحادي، بل يكون هناك حوار بين الطرفين

في الوقت المناسب للفرد،  وهي إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية :الالتزامنية  .1

  .كان مستقبالً أو مرسالً ء سوا

المشاركة واالنتشار: يتيح اإلعالم الجديد لكل شخص يمتلك أدوات بسيطة أن يكون  .0

  .ناشراً يرسل رسالته إلى اآلخرين

حيث يمكن نقل الوسائل الجديدة بحيث تصاحب المتلقي  :الحركة والمرونة .4

ال، واألجهزة والمرسل، مثل الحاسب المتنقل، وحاسب االنترنت، والهاتف الجو

  .الكفية، باالستفادة من الشبكات الالسلكية

حيث أصبحت بيئة االتصال بيئة عالمية، تتخطى حواجز الزمان والمكان  :الكونية  .9

  .والرقابة

في اإلعالم الجديد يتم استخدام كل وسائل االتصال، مثل  :اندماج الوسائط .2

، والرسوم البيانية النصوص، والصوت، والصورة الثابتة، والصورة المتحركة

 .األبعاد، إلخثنائية وثالثية 

نظراً ألن المتلقي في وسائل اإلعالم الجديد يقوم بعمل فاعل في  :االنتباه والتركيز  .2

اختيار المحتوى، والتفاعل معه، فإنه يتميز بدرجة عالية من االنتباه والتركيز، 

ً بخالف التعرض لوسائل اإلعالم التقليدي الذي يكون عادةً    .سلبياً وسطحيا

حيث يسهل على المتلقي تخرين وحفظ الرسائل االتصالية  :التخزين والحفظ .1

 .واسترجاعها، كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاتها

 

 

 قاط التماس بين اإلعالم الجديد واإلعالم التقليدي:ن

                                                           

 اإلعالميةموقع التربية  18 
http://www.saudimediaeducation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119:2010

-10-19-15-05-28&catid=40:2010-10-19-13-51-04&Itemid=77  

http://www.saudimediaeducation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119:2010-10-19-15-05-28&catid=40:2010-10-19-13-51-04&Itemid=77
http://www.saudimediaeducation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119:2010-10-19-15-05-28&catid=40:2010-10-19-13-51-04&Itemid=77
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دي كالصحافة اليوم كل من يظن بإمكانية التفريق التام بين اإلعالم التقليربما يكون مخطئ 

المكتوبة واإلذاعة والتلفزيون من جهة، واإلعالم الجديد المتمثل في وسائل التواصل 

ن أبرز بعض النقاط التي يتداخل تسمى بوسائل اإلعالم التفاعلية، إ االجتماعية، أو ما

 19:واإلعالم التقليديكل من اإلعالم الرقمي  ويختلف فيها

ن القيود والرقابة، على عكس اإلعالم اإلعالم الجديد هو إعالم حر، خال م .9

 .التقليدي، حيث بإمكان الجميع نشر أفكارهم، والتعبير عن ثراءهم بحرية مطلقة

أصبح اإلعالم التقليدي في وقتنا الحالي، يعتمد بدرجة أكبر على اإلعالم الجديد،  .1

نا لصعوبة الوصول إلى أماكن الحدث، ونقاط التوتر حول العالم، حيث أنه أكثر أما

 .لرجال اإلعالم، وخير مثال ثورات الربيع العربي

، وهم مستخدمو ”باإلعالميين الجدد“ظهر نوع جديد من اإلعالميين، يمكن تسميتهم  .0

وسائل التواصل االجتماعية الذين أثبتوا استحقاقهم لهذا المنصب، عن طريق 

التغطية تغطيتهم لمجريات األحداث حول العالم وبؤر التوتر، رغم ما يشوب هذه 

 .من نقائص، يمكن أن تتحسن في القريب العاجل مع العمل المتواصل

يشهد اإلعالم الجديد نشاطا اقتصاديا غير مسبوق، وطفرة نوعية مع ازدياد الطلب  .4

 .والحاجة إلى مواده اإلخبارية

، واإلعالم الجديديشهد سوق اإلعالم اليوم سباقا محموما بين اإلعالم التقليدي  .9

واحد لإلعالم التقليدي، من خالل السبق اإلخباري، حيث تشير  المنافس رقم

 .اإلحصائيات إلى تفوق هذا األخير

يوفر اإلعالم التقليدي أرضية خصبة لإلعالم الجديد، عن طريق التسويق، فلوال  .2

الدعم والتشجيع الذي حظي به اإلعالم الجديد من طرف اإلعالم التقليدي، لما ظهر 

 .هذا األخير إلى العلن

عداد مستخدمي اإلنترنت، أو المتصفحين اليوميين، في اساهمت الطفرة النوعية في  .2

 .توفير أرضية صلبة لإلعالم الجديد

                                                           

  الكترونية على مقالة ،التقليدي واإلعالم الجديد اإلعالم بين التماس نقاط ،عاشور أحمد 19 
http://www.arageek.com/2012/01/14/new-media-vs-old-media.html 
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يبقى اإلعالم الجديد بحاجة إلى التطوير والتحديث، من خالل تحسين المضمون،  .1

والبحث عن طرق أفضل للتسويق. ويبقى التكامل بين النوعين، الخيار األمثل 

 واقعيفي عالم ينقسم إلى افتراضي وجاح للن

 

 :الصورة الذهنية

 االنطباعززات مززن مجموعززة بأنهززا Imageيعززرف قززاموس ويبسززتر الصززورة الذهنيززة 

 وجزود أو corporate Image المؤسسزة صورة بشركة تتعلق االعتقادات أو والمشاعر

 20.  .جمهورها يراها كما أخر

أو  مفهوم أو فكرة أو الذهنية االنطباعة أو الصورة " أنها image المورد قاموس ويعرف

 21بالغية. وصورة استعارة، تشبيه، وكذلك حي تصوير

الصورة الفعلية التي تتكون في أذهان الناس عن المنشآت  بأنها“عجوة د. على  ويعرفها

والمؤسسات المختلفة، وقد تتكون هذه الصورة من التجربة المباشرة أو غير المباشرة وقد 

ة أو غير رشيدة وقد تعتمد على األدلة والوثائق أو اإلشاعات واألقوال غير تكون عقالني

 22"الموثقة، لكنها في النهاية تمثل واقعاً صادقاً بالنسبة لمن يحملونها في رؤوسهم

 أهداف الصورة الذهنية اإليجابية للمؤسسة األمنية:

هداف والوظائف لعل لمؤسسات األمنية في تحقيق مجموعة من األتساعد الصور اإليجابية ا

 23أهمها:

 دعم وتطوير عالقات المؤسسة األمنية مع الجماهير الداخلية والخارجية. -9

 تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة األمنية. -1

المساهمة في صنع القرارات األمنية وضمان تقبلها من الجمهور الداخلي  -0

 والخارجي.

                                                           
20  Webster's New World Dictionary of Media & Communication, N.y , Webster new world, 1990, 

p.230. 

 ٤٤ ص ،١٨٩١  ,للماليين العلم دار :بيروت  'المورد ،بعلبكي منير 21 
 .0، ص 1110 الكتب، عام: عالم العالقات العامة والصورة الذهنية، القاهرة عجوة،علي د.  22

 
 99ص  ،ذكرهمرجع سبق د. محمد شومان  23 
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عالقات العامة للتوعية باألنشطة بها جهاز ال التي يقومنجاح الحمالت االتصالية  -4

 األمنية.

 ضمان موقف جماهيري مساند وقت األزمات والمواقف الطارئة. -9

 دعم الثقة في ممارسات العامة في الداخل والخارج بالمؤسسات األمنية. -2

 

 24مجاالت التأثير اإلعالمي لبناء الصورة الذهنية:

 طلب العمل في عدة أبعاد هي:إذا كانت الصورة الذهنية مفهوم متعدد فإن بناءها يت

 الفكري: البعد-0

ويكون التأثير فيه بإقناع المجتمع الدولي والتأثير عليه لتقبل القضايا التي يتبناها اإلعالم 

عن طريق رصد وتحليل هذه القضايا وإبراز الجوانب اإليجابية فيها وتبرير الجوانب 

 صالحها.السلبية لكي يتقبلها المجتمع ويقبل أي قرار يصدر ل

 العاطفي: البعد-4

ويكون التأثير من خالل البرامج التي تؤثر على عواطف وسلوك ومشاعر أفراد المجتمع. 

ومخاطبة المجتمع الدولي من خالل مصالحة ومنافعه التي يحصل عليها من عالقاته القوية 

 بالمملكة.

 السلوكي: البعد-3

ة التي تتصل بالتعارف الحضاري ويكون التأثير بعرض البرامج التوعوية والتثقيفي 

والثقافي مع الشعوب األخرى لمعرفة طبيعة الحياة في المجتمع السعودي على الوجه 

 الصحيح. وحث المواطن على سلوك النهج الصحيح المعبر عن مجتمعه وثقافته

اهم سيرها على الجمهور ، هذه السلطة تمما سبق يتضح ان االعالم يمثل سلطة لها تأث

اد أهمية در في تشكيل الصورة الذهنية عن المؤسسة أى كانت طبيعتها، وتزبشكل كبي

، فالمؤسسة األمنية الذهنية  لخطورته في تشكيل الصورة نظرااإلعالم للمؤسسة  األمنية 

حملة ائما ما يترتب عليه هي المنوطة بتنفيذ  القانون وبالتالي أى خطأ في عملية التنفيذ د

                                                           

"دور أجهزة العالقات العامة في تكوين الصور الذهنية  ني ورقة عمل حولتركستاد. عبد العزيز  24 

المنتدى اإلعالمي السنوي الثاني صورة المملكة العربية السعودية في العالم أكتوبر للمملكة" مقدمة إلى 

 92ص  ،1114/ 1-9
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سلبية نحو المؤسسة األمنية ، وتصحيحها يحتاج إلى المزيد إعالمية شرسة تصنع صورة 

لمخططة البرامج امن خالل مجموعة من   ، حتى يمكن إعادة الثقة والمصداقية،من الوقت

ذه الصورة، كما أن مهام المؤسسات األمنية هى  تحقيق األمن هالمدروسة لعالج و

في جعل الجميع يلتزم بالقواعد  واالستقرار الذي يتطلب أن  يكون هناك نوعا من الصرامة

والقوانين واآلداب العامة، وغالبا ما يكون هذا عكس ما تعود عليه الناس من رغبتهم في 

دون ، فالمؤسسة األمنية دورها األساسي هو الدور الوقائي، بعبارة  التصرف كما يري

أخرى فعل بعبارة الخطاء قبل وقوعها، وليس دورها هو رد أخرى منع الجريمة واأل

  معالجة المشكالت والبحث عن مرتكبي الجرائم واألخطاء وقت وقوعها.

 

 العام:مفهوم الرأي 

 فيخضم الثورة الفرنسية وال عجب  فيالعام بمدلوله الحديث  الرأيشاع استخدام تعبي ر 

 الرأيسوى لون من ألوان التعبير عن  الكبرى ليستذلك، فالثورة الفرنسية كسائر الثورات 

ً  الرأيعلى أن  العام. العام  فالرأيبصورة أو أخرى على مر العصور،  العام كان قائما

أينم ا وجد. وال شك أن أحداث اً ضخمة في تاريخ البشرية  النامي اإلنسانيم رتبط بالمجت مع 

 الكلمة.ما كان لها أن تتحقق وتحدث لوال إجماع 

ه األشخاص المتميزون ماكينون( الرأي العام بأنه رأي في موضوع ما يضمروعرف )

حتى لو تباينوا في الناس ، وهو يتسم باالنتشار التدريجي، فيقتنيه أغلب وحسن الخلقبالذكاء 

 مستواهم التعليمي.

أما ليونارد فيرى أن الرأي العام يعني اتجاهات ومواقف الناس إزاء موضوع يشغل بالهم  

 بشرط أن تكون هذه الجماهير في مستوى اجتماعي واحد.

ن التعاريف العربية للرأي العام انه الحكم الذي تصل إليه الجماعة في قضية ما ذات وم

اعتبار ما، ومن أهم وأدق التعريفات هو أن الرأي العام هو الرأي السائد بين أغلبية الشعب 

الواعية في فترة معينة نحو قضية معينة أو أكثر يحتدم حولها النقاش وتمس مصالح هذه 

 25مباشر.مها اإلنسانية بشكل األغلبية أو قي

                                                           

الموسوعة اإلعالمية،  25 
http://mediacom.arabblogs.com/archive/2009/9/938960.html 
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الع ام ينتج عن تفاعل أفكار  الرأي األمريكي: إنالع ام  الرأيوي قول األست اذ )البج( أست اذ 

  26الجماعة.شكل من أشكال  أي فياألفراد 

  

 وسائل اإلعالم وتشكيل الرأي العام

لومات الفرد على المع المجتمع، ويحصلبدور مهم وجوهري في  وسائل اإلعالمتقوم 

يعيش  واآلراء  والمواقف من هذه الوسائل التي تساعده في تكوين تصور للعالم الذي

، وتعد وسائل اإلعالم من عوامل اإلدراج المعرفي  لدى الجمهور، ألنها تقوم بتقديم فيه

 27 المعلومات وتوجيهها بالطريقة التي ترغب فيها.

 تكوينه، فيتسهم  التيوامل والمحددات العام بمجموعة من العناصر والع الرأييتأثر  و    

 28يلى: العوامل مامن بين هذه 

ويمثزززل أحزززد المحزززددات األساسزززية بمزززا يتضزززمنه مزززن القزززيم والتعزززاليم واألسزززس  الاادين: .9

 فزييبثهزا  التزيفضزالً عزن الجوانزب الروحيزة والوجدانيزة  والنواهياألخالقية واألوامر 

والقزوة خاصزة  واالتجزاهحيث المضمون  العام من الرأيتشكيل  فيويؤثر الدين  الفرد،

 الرأي ببعض القضايا الدينية.إذا ارتبط هذا 

سزلوك األفزراد  فزيكالمدارس والمعاهزد والجامعزات حيزث تزؤثر  التعليمية:المؤسسات  .1

 الكافيإكسابهم القدر  فيوثرائهم واتجاهاتهم تربوياً ونفسياً إلى جانب مهامها األساسية 

 فززيالموضززوعات العلميززة المختلفززة وتززؤثر  فززيمتخصصززة مززن المعلومززات العامززة وال

 للرأي العام من حيث اتجاهه وقوته.المضمون المعرفة 

حيزث ال يمكزن  المختلفة،يتكون منه المجتمع بفئاته وطبقاته ومستوياته  الذي الجمهور: .0

 واجد الجمهور بتكويناته المختلفة.العام ويتكون وينتشر إال بت الرأيأن يتواجد 

تكيزف األفزراد والجماعزات وتهيئزتهم للقيزام  فزيحيث يلعزب دوراً هامزاً  الثقافي:التراث  .4

 الجمززاعي،ألفعززال وأفكززار معينزة تحززدد أنمززاط سززلوكهم  واالسززتجابةباألنشزطة واألفعززال 

                                                           

 91، ص مرجع سبق ذكرهد. مختار التهامي ود. عاطف العبد،  26 
، ص 9111، القاهرة: اعالم الكتاب، الرأي العام، أسس النظرية والجوانب المنهجية حسين،سمير  27 

21. 
 الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأي العام المصري حول موضوع ورقة عملد.  أحمد الدسوقي  28 

، مشروع دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان –دورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  إلى إحدىمقدمة 

  .91غير مبين السنة، ص 
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عليه من عادات  ينطويالعام وتشكيله طبقاً لما  الرأيتكوين  في الثقافيويسهم التراث 

 كة بين أفراد المجتمع.ات صفة مشترومواقف واتجاهات ذ

لقد أجمع الباحثون على أن خير استراتيجية للوصول بالرأي العام إلى تحقيق التعاون 

األمني اإليجابي ، هو أن تعمل وسائل االعالم على تكثيف الحملة اإلعالمية على االجرام 

 والمجرمين ومحاربة كل خارج على المبادئ والقوانين، و األداب المرعية، وبث روح

احترام أدمية اإلنسان وكرامته ، مع العمل بدأب على انتهاز كل فرصة ممكنة الستقطاع 

عمل الجاني، واالبتعاد ما أمكن عن نشر الظروف التي قد يستشف منها العطف على 

المجرم، أو التماس العذر له بل يمكن أن يصور رجل اإلعالم المحترف للقارئ أو 

 29    ين تركو بغير عائل يرعاهم ويقوم على شئونهم.المشاهد المجني عليه واسرته الذ

 

 الرأي العام ودوره في رسم السياسة األمنية

إن وضع وتخطيط السياسة الجنائية في أي بلد يعتمد بالضرورة على البيانات والمعطيات 

حتى يمكن في ضوء ما تكشف عنه  البلد،المستقلة من الدراسات الميدانية الجارية في ذلك 

دراسات عن حقائق وظروف تحديد أبعاد ومسارات سياسات التجريم والعقاب هذه ال

 والمحاكمة واإلصالح والتقويم.

ت واقعه وفي ضوء ما تستنتجه قياسات الرأي العام عن خصائص المجتمع وأبعاده وسما

هية المصالح االجتماعية التي ينبغي حمايتها ووضع أسس ومعالم االجتماعي يمكن تحديد ما

لمذكور. ومن هنا تبرز أهمية وفعالية قياسات كثر مالئمة للمجتمع اة الجنائية األالسياس

في تحديد المعايير واستخالص األسس والمبادئ  العلمية الميدانيةالرأي العام والدراسات 

ومراكز  االجتماعية والجنائيةالتي يمكن أن تقوم عليها السياسة الجنائية لمراكز البحث 

ام أن تلعب دورا هاما في هذا المجال باعتبارها تمتلك القدرات الفنية التي الع قياسات الرأي

تؤهلها لالضطالع بهذه المهمة المتمثلة في عمليات البحث والتحليل  والتنسيق وصوال إلى 

ساس على اية سياسة جنائية قادرة استخالص الحقائق والمعطيات التي يمكن أن تمثل األ

مية. ولن تنتفي الحاجة إلى هذه الدراسات بمجرد االنتهاء من على مواجهة الظاهرة اإلجرا

وضع وتخطيط السياسة الجنائية بل ستصب هذه الدراسات والقياسات في المرحلة الالحقة 

                                                           

تفعيل الشراكة المجتمعية من  المدني فيوسائل اإلعالم والمجتمع  مصطفي، دورد. أحمد إبراهيم  29 
 .1، ص 1111لبحرين، يونيو ا الداخلية مملكةاإلعالم األمني، وزارة  ، مركزللجريمةأجل التصدي 
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على قياس ردود الفعل االجتماعية الحاصلة إزاء تطبيقات العديد من بنود هذه السياسة 

ائع حتى يصار في ضوء ذلك إلى اتخاذ أفرزه هذا التطبيق من حقائق ووق واستقصاء ما

 المذكورة وبمااإلجراءات الكفيلة بمالقاة أوجه الخلل والثغرات في بعض جوانب السياسة 

 30يؤدي إلى ترشيد مساراتها.

 

يتضح من تحليل  ما جاء عن الرأي العام أن تكوين الرأي العام عملية معقدة وتحتاج إلى    

العام قد يتكون حول قضية موجودة، أو أن البعض  مجهود كبير من المؤسسات، فالرأي

يتوقف   وتكوينهيسعى للبحث عن قضايا ويكون حولها رأي عام،  وانطالقا من الرأي العام 

على عوامل كثيرة مثل مستوى التعليم والتكوين النفسي لإلنسان والظروف المحيطة 

ب اإلعالمية هو مجرد وغيرها، فعلى المؤسسات األمنية أن ال يكون دورها في الجوان

التوجيه المباشر للرسائل للجمهور ، ولكن توجيه الرسالة اإلعالمية من خالل المشاركة 

وتطبيق مفهوم الشرطة  ،التفاعلية بالتواصل المباشر مع الجمهور في الفعاليات والمناسبات

و  المجتمعية التي تنطلق باألساس من أن الجمهور شريك في العملية األمنية وأنه ه

 واستخدامفي المجتمع ، المسؤول  مع الجهاز األمني في حفظ األمن وتحقيق االستقرار  

التكنولوجيا الحديثة من خالل مواقع المؤسسات األمنية ومن خالل حساباتها على مواقع 

التواصل االجتماعي تساهم بشكل كبير في خلق رأى عام إيجابي وتصحيح الصورة الذهنية 

  .ة األمنيةالسلبية عن المؤسس

وبالتالي األمر يتطلب من المؤسسة األمنية التواصل المستمر مع كافة جهات المجتمع مثل 

الصورة الذهنية عن أجهزة  والجاليات لتصحيحوالثقافية المؤسسات التعليمية والصحية 

أن دور رجال الشرطة في دول الخليج يختلف تماما عن دور رجال بالشرطة، والتوضيح 

الكثير من البلدان التي تأتي منها هذه الجاليات، وإظهار الجانب اإلنساني في الشرطة في 

 القهر عليهم. ممارسة سلطةوليس  حماية الناسرجل الشرطة وأن دوره هو 

 

 

 
                                                           

، نقال عن د. جمال 01، ص 9111 الشروق،دار  بغداد:، التخطيط اإلعالميحميد جاعد الدليمي، 30 
أنموذجا، الجريمة في الوطن العربي  العام، ظاهرةالدين فوعيش، اإلعالم األمني ودوره في تكوين الرأي 

 .22-29، ص ص 1194الخامس، فيفري  لعددا الوادي،جامعة  –الدراسات والبحوث االجتماعية  مجلة
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 الثاني  المبحث

 المجتمع  وتأثيرها علىوسائل التواصل االجتماعي 

 

 :تمهيد

جديد من اإلعالم في ظل ثورة تكنولوجيا يتعامل مع نوع  اآلن مما ال شك فيه ان المجتمع  

وفي ما  اإلعالم وسائل  االتصاالت والمعلومات، فهناك تغير في الشكل والمضمون في 

التي أحدثت تأثيرا كبيرا وتغيرا جوهريا في المجتمع  ثورة اإلنترنتتقدمه  حتى تواكب 

وتزداد أهمية م. على كافة المستويات ، نتيجة تقديمها أشكاال جديدة من وسائل اإلعال

وخاصة في ظل  حياتنا اليومية كلها قائمة على اإلتصال  في كون أن اإلعىالم الجديد 

وخاصة مواقع السهولة التي وفرتها تكنولوجيا المعلومات  ووسائل اإلتصال الحديثة 

اإلعالم الجديد من حيث خصائصة وأبعاده   ويتناول هذا المبحث . التواصل االجتماعي

   .لتواصل االجتماعي من حيث نشاتها وتطورها  وتأثيرها على الفكر المجتمعيومواقع ا

 

 مفهوم التواصل االجتماعي 

 :التواصل في اللغة

 31نجده في مادة وصل ، وهى تعني ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه. 

 :التواصل إصطالحا

 32يعني إستمرار العالقة المتينة بين طرفي العالقة المشاركين فيها. 

واصل االجتماعي هو مفهوم يشير إلى   التفاعم والتفاعل مع اآلخرين، و هذا المفهوم التو

أصوله موجودة في اإلسالم  ونجد ذلك في قول الله تعالى" ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 

 33وانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم  عن الله عليم خبير"

هناك مجتمع فهناك تواصل ويتضح أن جوهر اآليه ركز على أهمية التواصل  فطالما أن

 بين الناس ، فمهما كانت طبيعة المجتمعات وتكوينها فهناك ضرورة لعملية التواصل.

                                                           

محمد هارون،  عبد السالم، تحقيق أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيمعجم مقاييس اللغة،  31 
 999م، ص 9121 الفكر،، دار 2ج
، الطبعة األولى إربد: مكتبة الكتاني، المدخل في االتصال الجماهيريد. عصام سليمان الموسى، 32 

 . 11، ص 9111
 .90ثية  الحجرات،سورة 33 
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 فرة لدى اإلنسان ويوجههاالتواصل االجتماعي على تفعيل الطاقات المتوا وتعمل مواقع

وإحالل الجديد من قيم وسلوك، وزيادة مجاالت  القديم إطار تطويرللبناء واإلبداع في 

ن المعرفة للجمهور، وازدياد قدرتهم على التقمص الوجداني وتقبلهم للتغيير، وبهذا فإ

معلومات، بل تقديم شكل الواقع، واستيعاب السياق  االتصال له دور مهم، ليس في بث

 .34االجتماعي والسياسي الذي توضع فيه األحداث

 فتحا تاريخيا نقل متزامنة توقيتات في اإللكتروني االجتماعي التواصل وسائل ظهور ومثل

 الحدود عبر واالنتقال للتأثير أكبر فرصا مستخدميه وأعطى مسبوقة، غير ثفاق إلى اإلعالم

 والحي المباشر للتعاطي قنوات أعطى كما .محدود نسبي بشكل إال رقابة وال قيود بال

 المعروفة االتصالية النظريات نظريات جوهر من ريغي تطور في جمهورها من والفوري

 وبقدرة وأكثر شمولية،أوسع  مدى إلى لينقلها اإلعالمية الرسالة صناعة احتكار ويوقف

 35واالتصال وخبراء اإلعالم محللو يتصورها لم وتفاعلية تأثيرية

وعة الذي يتسم بمجم االفتراضيالتواصل االجتماعي نتيجة ظهور المجتمع  وسائلت ونشأ

 36:من السمات اآلتية

د يدي، فالمجتمع االفتراضي ال يتحدة بمعناها التقلوانهيار فكرة الجماعة المرجعي المرونة-9

ً اشخاصا لم يعرف كلاالهتمامات المشتركة الببالجغرافيا بل  منهم اآلخر  تي تجمع معا

 بالضرورة قبل االلتقاء إلكترونيا. 

في تشكيل المجتمعات االفتراضيّة، فهي مجتمعات ال  تعد تلعب حدود الجغرافيا دوراً  لم-1

 تنام، يستطيع المرء أن يجد من يتواصل معه في المجتمعات االفتراضيّة على مدار الساعة.

ها تنتهي إلى عزلة، على ما تعد به من انفتاح على العالم سماتها وتوابعها أن ومن-0

 .وتواصل مع اآلخرين

 

 

                                                           
 .52م، ص5002بيروت، دار النهضة العربية، ،والديمقراطية االتصال الله،. مي العبد د34 

 ، للنشر مدارك دار ،العربي العالم في التغيير وديناميكية االجتماعي التواصل شبكات ،محمود وليد خالد 35 

 ،2011 ، بيروت

 . 22ص 

 جامعةكتاب الوجوه نموذجاً"، ، جتمعات االفتراضية بديالً للمجتمعات الواقعية، "الم. بهاء الدين محمد مزيدد36  
 .8، ص 5025االمارات العربية المتحدة، 
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 عي:التواصل االجتما وسائلتعريف 

يتخيل العديد من أشكال الحرب التي  أن MacArthurالجنرال لم يكن  9109في عام 

استخدمت فقط لسنوات قليلة خالل الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فهم أن التغيرات في 

   والرشاشات والدباباتأن تغير طريقة الصراع.  فالطائرات  واألسلحة يمكنالطرق 

واليوم اإلنترنت.  والتليفزيون وأخيراوالراديو ك التلغراف وكذل الصراع.غيرت طبيعة 

وضبط  علينا مراقبةظل عالم المعلومات ومع ظهور وسائل التواصل االجتماعي يجب  وفي

 37استراتيجيات المعلومات التي لدينا  لكي ال تستخدم بشكل خاطئ.  

خاصة  ومساحات صفحات بإنشاء لمستخدميها تسمح ويب مواقع هي االجتماعية الشبكات

 38واالتصاالت. المحتويات ومشاركة األصدقاء مع التواصل ثم ومن نفسه، الموقع ضمن

 ربط ومشاركة على تعمل اإلنترنت عبر متوفرة التواصل االجتماعي هي خدمة وسائلو

واحد  الكتروني موقع في العالم أرجاء شتى من المستخدمين من كبير عدد وتشبيك

ً  يتواصلون مشتركة  أهمية لها قضايا ويتناقشون والمعلومات األفكار ويتبادلون مباشرة، معا

 النصية والمصورة، الملفات ومشاركة الفورية والمحادثة األخبار، بخدمات ويتمتعون بينهم،

 .39والصوتيات الفيديو وملفات

التواصل االجتماعي: بأنها "منظومة من الشبكات اإللكترونيّة  وسائلويعرف زاهر راضي 

تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، و من ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي التي 

 40".إلكتروني مع أعضاء ثخرين لديهم اإلهتمامات والهوايات نفسها

تعرف موسوعة ويب اوبيديا الشبكات االجتماعية بأنها: "عبارة تستخدم لوصف أي موقع و

خصية عامة معروضة، ويتيح على الشبكة العنكبوتية يتيح لمستخدمه وضع صفحة ش

إمكانية تكوين عالقات شخصية مع المستخدمين اآلخرين الذين يقومون بالدخول على تلك 

مواقع الشبكات االجتماعية يمكن أن تستخدم لوصف المواقع ذات والصفحة الشخصية. 

                                                           
37 Thomas D. Mayfield, A Commander’s Strategy for Social Media, JFQ/issue 60, 

1st quarter 2011, P.79.  (79-128( 

 دراسات مجلة ، متطورة، مكتبة خدمات تقديم في تماعية،االج الشبكات استخدامأماني مجاهد  38 

 1،  ،ص1191الثامن العدد  ، المعلومات
 في الشباب الفلسطيني مشاركة تنمية في االجتماعي التواصل شبكات دور ،حمودة محمد يونس أحمد 39 

 والدراسات ثالبحو قسم من الماجستير اإلعالمية، رسالةمعهد البحوث والدراسات  المجتمعية، القضايا
 .92، ص ٢١١٢ العربية للتربية والعلوم والثقافة، المنظمة

جامعة عمان  ،22عدد الالتربية،  ، مجلةاستخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي، زاهر راضي40 
 .52، ص5002األهلية، عمان، 
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الطابع االجتماعي، مجموعات النقاش الحي، غرف الدردشة وغيرها من المواقع 

 .41الحيةاالجتماعية 

وسائل التواصل االجتماعي هي أدوات اتصال وتواصل متاحة من خالل الفضاء و

اإلنترنت والموبايل والكمبيوتر  وهي Hardwareاإللكتروني، يتم إدارتها من خالل 

مثل فيس بوك  البرامج Softwareوأيضا من خالل  األجهزة،الشخصي وغيرها من هذه 

األدوات تمكن المستخدمين من  وغيرها، وهذه تيوبواليو  ولينكدانبيس س وتوتير وماي

 42اآلتي:

 .التواصل مع اآلخرين 

  المشاركة في كل أشكال التواصل مثل الفيديو والصور والنصوص والصوت

 .وغيرها

  والثقافية والدينية  المجاالت مثل االجتماعيةبناء شبكات قوية في واحد أو أكثر من

 وغيرها.األعمال مختلف واألسرية و والسياسية

 تطوير وتحديد هويتهم االجتماعية.  

يتم استخدامها من خالل بانها وسائل  مما سبق يمكن تعريف وسائل التواصل االجتماعي

مختلف القضايا وتبادل المعلومات بكافة  الشبكة ومناقشةاإلنترنت للتواصل بين مستخدمي 

 صورها وأشكالها.

 

 نشأة وتطور مواقع التواصل االجتماعي:

الجديدة وثورة المعلومات التي  االتصالق مصطلح اإلعالم الجديد على تكنولوجيات يطل 

ظهرت في الجزء األخير من القرن العشرين، كما أصبح لشيوع وسائط اإلعالم الجديد 

عالقة غير قابلة للشك في ميالد عصر إتصالي جديد أطلق  ،واستهالكها من جانب الجمهور

وغيرها من   الرقمي االتصال، االفتراضيت مثل : العالم عليه البعض عدداً من المسميا

والتي تعبر عن ظاهرة إنسانية تقنية واحدة، فاإلعالم الجديد ساهم في إعادة ، التعبيرات

                                                           

 www.webopedia.com .م13/8/3411 االسترجاع تاريخ سابق، مرجع41 
42 Capt. CC Alfonso MONTAGNESE, IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON 

NATIONALSECURITY, Research Paper 2011 STEPI -AE-U-3, February 2012, 

p. 5. 
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تشكيل األنماط التواصلية التقليدية القديمة القائمة على احتكار النخب السياسية والثقافية 

 43ي الفضاء العام.لوسائط اإلعالم وباقي وسائل التعبير ف

تعود جذور المشهد اإلتصالي الذي نشهده اليوم ونعيش عدداً من تجلياته إلى سلسلة 

من التطورات التقنية المتالحقة، بدأت في وقت مبكر من حقبة السبعينيات من القرن الماضي، 

دخلت هذه الشبكة   9121 وخاصة منها تلك التي تمت على صعيد شبكة اإلنترنت، ففي عام 

عالم البث المتاح للجميع، وبدأ العمل على تطوير تقنية تسمح باستخدامها على نطاق تجاري، 

جديد، وتطور حتى أصبح اليوم  واجتماعيومعها بدأ الطابع التواصلي لإلعالم كحقل معرفي 

 44اإلنسانية.أحد أهم مجاالت العلوم 

االجتماعي ذروتها من التواصل  وسائلبلغت شعبية  1114 – 1111وخالل الفترة ما بين 

، ثم موقع 1110في عام  Friendsterأولها  اجتماعية،خالل ظهور ثالثة مواقع 

Facebook والذي أنشأه  1114 عامMark Zuckerberg من خالله زمالئه  ليجمع

 Bebo.45وموقع  Myspaceظهر موقع  1119في جامعة هارفارد وفي عام 

أصبح للمستقبل القدرة  من أدوات تفاعلية  لكهتمت بماالحديثة  االتصالومع ظهور وسائل 

الجمهور يسعى  أصبح، بحيث االتصاليةالمشاركة النشطة األكثر فعالية في العملية  على

المناسب منها، وتبادل الرسائل مع المرسل، بعدما كان  المعلومات واختيارللحصول على 

 46.دوره في السابق مجرد متلق للمعلومات

واصل االجتماعي في الواليات المتحدة االمريكية في نهاية القرن اول شبكة للت ظهرت 

الذي  classmates.com المدرسي هو موقع التواصل الطالب 9119عام العشرين في 

كان يتسم بالتنظيم فقسم المجتمع االمريكي الى واليات وقسم الواليات الي مناطق وكانت 

واء كانوا في نفس المنطقة او في طريقة سهلة ومنظمة للتواصل بين طالب المدارس س

    اخرظهر موقع للتواصل االجتماعي  9112وبعد عامين تحديدا في عام ، واليات متعددة

                                                           

، واالتصاالالمجلاة العربياة لإلعاالم التفاعليزة فزي ظزل اإلعزالم الجديزد،  الشزامي، ثفزاقمحمد  عبد الرحمن43 

 .901-911، ص ص 1112، الرياض، واالتصالإلعالم جامعة الملك سعود، الجمعية السعودية ل
، الجازء 80الثقافة في مجتمع المعرفة: رؤياة عربياة مساتقبلية، كتااب العارب رقام  علي، محوريةنبيل 44 

 .01، ص 4101األول، الكويت، وزارة اإلعالم،

، 3442م، ، الطبعة األولى، بيروت: الدار العربية للعلوالصحافة والكمبيوترعباس مصطفى صادق، 45 

  21ص 

، القاهرة: دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع-الصحافة اإللكترونية د. شريف درويش اللبان،  46 

 . 72، ص 3442الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية،
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 sixdegrees.com    ويعتبر هذا الموقع من اوائل المواقع التي انفتحت على الروابط

القدرة على التواصل االجتماعي ووفر هذا الموقع ايضا  وسائلالمباشرة بين االفراد في 

وفي االعوام  ،ارسال الرسائل بين االشخاص وانشاء ملفات شخصية ولكنه اغلق بعد فترة 

ظهرت العديد من المواقع مهتمة في التواصل االجتماعي بين االفراد  9111-9112بين 

الذي اختص في االسيوين  asianavenue.comمنها موقع االمريكين االسيوين

وتابعها ظهور العديد من  ، blackplanet.comة السوداءاالمريكين وموقع ذو البشر

بعد ظهور الجيل الثاني من ، و 1119-9111مواقع التواصل االجتماعي في العامين 

صة في التواصل االجتماعي ومن اوائل هذه لمتخصالويب ظهرت العديد من المواقع ا

عارف بين المجتمع الذي كان وسيلة للصداقات والت Friendster.com  المواقع هو موقع

في عام و ،كموقع للتدوين   skyrock.comوفي نفس العام ظهر الموقع الفرنسي،العالمي 

والذي لقى اقباال  myspace.com قع التواصل االجتماعي المشهورظهر مو 1110

كبيرا من قبل المستخدمين وهو يعتبر من اوائل مواقع التواصل االجتماعي المفتوحة عالميا 

في العام   linkedin.comوظهر بعده موقع، هرة في العالم في ذلك الوقت واكثرها ش

 1114ية له في العام الرسم االنطالقةكانت الذي  facebook.com موقع  ثم  ، نفسه

 ووفر,  1112له الى العالمية في العام المتحدة االمريكية ومن ثم تم انتقافي الواليات 

 Facebook   لتطوير التطبيقات وهذا ما ادى الى ارتفاع عدد ايضا امكانية المطورين

الى ان وصل الفيسبوك الى عرش مواقع التواصل  ،مستخدمي الفيسبوك بصورة واضحة 

ومع انتشار فكرة  ،االجتماعي باحتالله المرتبة االولى من حيث عدد المستخدمين 

ظهرت مع دوين الصغير الذي على الويب ظهرت فكرة متطورة قليال وهي الت التدوين

وكان الهدف من  ، 1111الذي اطلق رسميا باسم تويتر في العام  twitter تويترظهور 

ظهور هذه الشبكات هي التواصل والتفاعل بين المستخدمين بغض النظر عن دينهم 

ذا يمكن القول ان ما ساعد على تطور مواقع التواصل االجتماعي هي تقنية ا .ومراتبهم 

واتاحت للمستخدمين التفاعل واالضافة  1110عام التي ظهرت في الثاني من الويب  الجيل

والتدوين والتغيير في المواقع بدال من النظر اليها  واآلراءوالحذف والنقاش وتبادل الملفات  
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اصبح الويب يحتوي على العديد من مواقع التواصل االجتماعي  و ،كأنها صحيفة ورقية 

 47.  التي ال يمكن حصرها

 التواصل االجتماعي فوائد أدوات

تعد أدوات التواصل االجتماعي من أهم وسائل التواصل في الوقت الحالي حيث توفر العديد 

ومة وبين المواطنين، بما في من المزايا التي تدعم عملية التواصل بين مؤسسات الحك

 48ذلك:

 وتطوير عملية االتصال الحكوميالمواطنين الوصول الى يادةز ،. 

  المواطنين.من  الكثير التواصل المفَضلة لدىتعتبر من أدوات 

 سمعتها.تعزيز و الحديثةالخدمات  فيما يخص تنظيم توقعات المواطنين تلبية 

 والشركاء وأصحاب المصالح تعزيز العالقة مع المواطنينتعزيز الشفافية و. 

 .تعزيز األداء الحكومي من خالل التركيز على عملية التواصل وتحسينها 

 دة فعالية عملية التواصل مقارنة بالتكلفة على المدى الطويل. تعمل على زيا 

 غير الحكومية. القنوات فعالية االستفادة من 

 .سرعة الحصول على ردود المواطنين ومداخالتهم 

  .امكانية الوصول إلى فئة معينة من المواطنين بشأن قضايا محددة 

 مواجهة التغطية الصحفية التقليل من االعتماد على وسائل اإلعالم المعمول بها و

 غير الدقيقة. 

  .توجيه المواطنين مباشرة لقنوات خدمات المعامالت اإللكترونية 

   .إنشاء وتطوير محتويات الكترونية مكتوبة من قبل المواطنين 

 

 االجتماعي:التواصل  وسائلاآلثار المترتبة على 

والعالقات  االجتماعية الشبكات عمواق استخدام بين العالقة بأن القول يمكننا ال النهاية في

 المجتمعات وبكل مرتبط بكل السلبي الدور هذا وأن دائما سلبي تأثير عالقة هي االجتماعية

                                                           

  1190نوفمبر  2التطور التاريخي لمواقع التواصل االجتماعي،  47 

http://maaljadeed.blogspot.com/2013/11/blog-post.html 

مسودة السياسة الحكومية للمشاركة االلكترونية واستخدام أدوات التواصل االجتماعي في القطاع  48 
 9، ص 1، نسخة 1190 المعلومات، يوليو، سلطنة عمان، هيئة تقنية الحكومي
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 التأثير ويختلف متباعد هو ما تجمع وقد متالحم هو ما تفكك قد هذه المواقع إن  الثقافات،

 تعبير حد وعلى جتماعية،اال المتغيرات من للعديد آلخر تبعا مستخدم ومن آلخر مجتمع من

 .واحد ثن في وتفرق تجمع االجتماعية مواقع الشبكات فإن  "العياضي الدين نصر" الدكتور

 .الزمن مع ايجابيا أصبح كان سلبيا ما ألن .نسبية هي وااليجابية السلبية المعيارية والقيم

 سوداء "يسبوكالف" قضية بأن الحكم يمكننا ال ولذلك "الثقافة تلك هذا أو في سلبيا نعتبره وما

 وغيرها السن، الجنس، حسب األولى بالمستخدم بالدرجة التأثير مرتبط ولكن بيضاء وال

 .49إليها ينتمي التي المجتمع والثقافة جانب إلى

جرى تقييم دور اإلعالم االجتماعي في االنتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم وقد 

وسائل اإلعالم االجتماعي ان   جتماعي العربي ويتضح من تقرير اإلعالم اال ،العربي

تشكيل اآلراء وتحقيق  كبيرا فيوقد لعبت دورا  االنتفاضات،تصاعد هذه  ساهمت في

 50.التغيير

االجتماعية تعد من أبرز  ومواقع الشبكة اإللكترونيةالمحادثة  إن منتدياتيمكن أن نقول و 

وبين ين األفراد للتواصل فيما بينهم، تقنيات االتصال الحديثة، التي يشيع استعمالها ب

عبر هذه  وبين جمهورهاووسائل اإلعالم، التي أصبحت تدرك أهمية التفاعل بينها  الجمهور

الكثير من الكتاب أن أشكال اتصالية عديدة أصبح لها  ولذلك يقولالتطبيقات االتصالية، 

 51اإلعالمي بالخصوص. وفي المجالتأثير واضح في المجتمع ككل 

وسائل التواصل االجتماعي لعبت دورا كبيرا ومازالت تلعب هذا الدور ا ال شك فيه أن مم

 على الرغم منووسيتعاظم هذا الدور بشكل كبير في المستقبل في تشكيل وتغيير المجتمع، 

في يعتبر دورا مهما  )المكتوب والمسموع والمرأى(الذي قام به اإلعالم التقليدي  ان الدور

إال أن هذه الوسائل كانت تتصل بالجمهور  الجمهور،منية أمام ؤسسة األصورة الم تشكيل

 التفاعلي وتحقيقمن اتجاه واحد فقط باعتباره المتلقي، ولكن ظهور االعالم الجديد بشكله 

                                                           

، دراسة عيةاستخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتمانريمان نومار، مريم  49 
 .312ص  3413عينة من مستخدمي الفيس بوك في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، 

 .14 ، ص1199مايو تقرير اإلعالم االجتماعي العربي، كلية دبي لإلدارة الحكومية،  50 
اعي مشاركة األفراد في مضامين وسائل اإلعالم الجديدة عبر التواصل االجتم إبراهيم بعزيز، 51 

 . 92م، ص 1191الجزائر ، جامعة االلكتروني دراسة حالة منتديات المحادثة االلكترونية"
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التواصل بين األجهزة المختلفة والجمهور حقق نجاحا كبيرا وتغيير هائال في ثقافة 

 المجتمعات.

منية كثيرا من اإلعالم التفاعلي والمتمثل في المواقع االلكترونية األوقد استفادت المؤسسات 

وتقديم المتعلقة بالجمهور التواصل االجتماعي في تقديم البيانات وعرض القضايا  وسائلو

بهدف التحول إلى مؤسسة ال ورقية تقدم خدمات  الخدمات اإللكترونية إلى الجمهور ،

ناك نوعا من التواصل المستمر بين المؤسسة األمنية مما جعل ه سريعة ذات جودة  عالية، 

والجمهور، فوجود حسابات للمؤسسات األمنية على مواقع التواصل االجتماعي ساهم كثيرا 

بعض  مواقع التواصل  أن منية ومعرفة أخبارها، بل في التواصل مع المؤسسة األ

ل تزويد األجهزة في سرعة الوصول إلى  مرتكبي الجرائم من خالتساهم االجتماعي 

  األمنية بالبيانات عن المجرمين. 

وهذا يتطلب من المؤسسات األمنية بذل المزيد من الجهود لالستفادة من مواقع التواصل 

 عرض القضايااالجتماعي ومشاركة الجمهور في المؤسسة األمنية من خالل 

صول على والموضوعات التي تريد أن تعرف رأي الجمهور فيها وعمل عصف ذهني للح

األفكار والمقترحات التي تساهم في تطوير األداء الذي يحقق رضا الجمهور، وفي نفس 

 دورها الحقيقي في خدمة الجمهور. المؤسسة وعنالوقت تكوين صورة إيجابية عن 

التواصل االجتماعي تؤثر بشكل كبير على المؤسسة األمنية  إن مواقعالقول  وبالتالي يمكن

ف خدمات للجمهور والتواصل يجابية من خالل االستفادة منها في تقديم من الناحية اإلسواء 

تقع على الجمهور نتيجة استخدام هذه  اإللكترونية التيالجرائم  مع معه، او من خالل

األساليب  عليها وضعوفي جميع هناك تأثير على المؤسسة األمنية، وبالتالي يجب   المواقع 

 أدائها ومواجهةكنولوجي وفي تطوير ة من هذا التطور التوالنظم التي تمكنها من االستفاد

 اآلثار المترتبة على استخدام التكنولوجيا الجديدة.
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 المبحث الثالث

 األمنية االجتماعي على المنظومة مواقع التواصلو تأثير اإلعالم

 

 تمهيد:

الركيزة  يلعب اإلعالم دورا كبيرا في تشكيل توجهات المجتمع، ونظرا ألن األمن هو

مواقع التواصل  هنا فرضتمن  واالستقرار،األساسية في المجتمع في تحقيق األمن 

التي تطلبت منها القيام بالمزيد من الجهود  األمنية،االجتماعي تحديات على المنظومة 

األمنية المؤسسات  األخيرة انونالحظ في السنوات  المواقع.لمواجهة األثار السلبية لهذه 

كبيرة وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استخدام اإلعالم الجديد  بدرجة توجهت

مع  أخبارها والتواصلومواقع التواصل االجتماعي مثل تويتر والفيس بوك في نشر 

 ات.التي تقدمها الوزار األمنية والخدميةبالجوانب  االستفسارات المتعلقةالجمهور حول 

مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها  دراسة أهمية علىمن هذا المنطلق يركز هذا المبحث 

مواجهتها من قبل الجهاز  انتشارها وكيفيةواألثار المترتبة على  المنظومة األمنيةفي 

 األمني.

 

 تعريف اإلعالم األمني:

 واالستقرار،يعتبر األمن الركيزة األساسية في بناء الدولة، فهو األساس في تحقيق التنمية 

 في نجاح باعتبارهما األساساألمن واألمان للمجتمع  القانون وتحقيقسيادة من خالل تطبيق 

 الدولة وتحقيق الرخاء واالزدهار لمواطنيها وكل من يعملون على أرضها.

يعد فرعا من فروع اإلعالم المتخصص  األمنيتشير إحدى الدراسات إلى أن اإلعالم و

موضوعات تخص األمن ويقوم به الذي يهدف إلى إخبار الجمهور أو قطاع معين منه ب

 األمن.رجال األمن ذاتهم، كما يقوم به رجال اإلعالم إذا كان األمر يتعلق برجال 

أخرى إلى أن اإلعالم األمني يقصد به كافة األنشطة اإلعالمية المقصودة  وتشير دراسة

ع يه من رسائل إعالمية بهدف إلقاء الضوء والتعريف بجميتم إعداد والمخطط لها، وما
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األمنية الشاملة من  استراتيجيتها إطارالجهود واإلنجازات التي تحققها وزارة الداخلية في 

 52المختلفة. واالتصالخالل كافة وسائل اإلعالم 

 يصدر ما تأثير وفاعلية زيادة تهدف إلى متخصصة اتصالية يعرفه البعض بأنه نشاطاتو

 من الجمهور قدر أكبر توعيةل المتخصصة اإلعالم وسائل عبر األمنية األجهزة عن

المعنوية  الروح يثري أمني وعي وتأسيس إيجاد بهدف متوازنة، أمنية توعية المستهدف

 اإلنسان أمن تكفل التي واألنظمة بالتعليمات والتمشي والتفوق النجاح مقومات بكل والمادية

 53الحياة. مجاالت شتى في وسالمته

إللقاء  االعالم المختلفةلمبذولة من خالل وسائل اإلعالمية ا بأنه الجهودف أيضا كما يعر

الضوء على العمل الشرطي بوجه عام، والعمل على تكوين صورة طيبة عن الشرطة في 

 54اذهان الجماهير.

او االعالم  اإلعالم التقليديةويمكن تعريف اإلعالم األمني بأنه كل ما يقدم من خالل وسائل 

ألمني والخدمي للجهاز الشرطي أو المؤسسات الجديد بهدف تعريف الجمهور بالدور ا

األمنية بهدف تصحيح الصورة الذهنية عن المنظومة األمنية أو رسم صورة إيجابية عن 

 الدور الذي تقوم به المؤسسات األمنية.

 خاصة ومكافحة الجريمة األمنية التوعية مجال في الكبرى أهميته األمني ويستمد اإلعالم

 صغيرة تتالقى كونية قرية ،وترامي أركانه باختالفه العالم فيه بات الذي العصر، هذا في

 ا جديدً نسيجا  وتخلق .البعض بعضها في لتؤثر والمعلومات البيانات كافة وبسرعة فيها

 العديد بينها ويظهر بها حيطت التي البيئة مع ومتالئمة متجانسة وسمات خصائص لحياة ذات

 .55قالتطبي مجال االشتراك في عناصرمن 

 

 

 
                                                           

 ،وزارة الداخلية، منيمركز اإلعالم األ األمني التعريف، الوظائف، اإلشكاليات، الدغمان، اإلعالمسعد  52 
 .9ص الشر،مملكة البحرين، غير مبين سنة 

الرياض: جامعة نايف للعلوم األمنية،   .الجريمة من والوقاية منياأل اإلعالمالجنحي،  فايز بن علي 53 
 .01، ص 1111

 .1، ص1119: مطابع الشرطة، ، القاهرةوالكوارثاألمني وإدارة األزمات  شعبان، االعالمد. حمدي  54 
 مقدم بحثالجريمة  الوقاية من في األمني اإلعالم دوربن محمد بن سعود السراني،  عبد اللهد.  55 
 األمني اإلعالم برامج بعنوان األمنية للعلوم العربية نايف جامعة التي نظمتها العلمية الندوة في مشاركةلل

 . 91، ص90/2/1199- 91بيروت من والتطلعات،  الواقع بين
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 أهم وظائف األعالم األمني:  
 56مني في الوظائف التالية:تتلخص أهم أهداف اإلعالم األ

 عالية بمهنية وقوعها حال وتغطيتها األحداث مواكبة. 

 األمنية واألخبار بالمعلومات اإلعالم وسائل تزويد. 

 األمنية واألنشطة األحداث حول ينشر لما الدقيقة المتابعة. 

 قراراإلست بعدم واإليحاء األمن بلبلة تستهدف التي للحمالت التصدي. 

 والمجتمع األمنية المؤسسات بين قوية وعالقات تواصل إيجاد. 

 األمنية األجهزة بدور وتعريفهم المواطنين لدي األمني والحس الوعي رفع 

 الجمهور مع التعامل وأساليب وطرق المجتمع تجاه بدورهم األمن رجال توعوية 

 .ومهنية بمهارة

 وطنه تجاه المواطن لواجبات مدرك مستنير عام يأر تكوين. 

 الثقافي. الغزو ضد المواطن لدي فكرية حصانه تكوين 

 

 :التي تواجه اإلعالم األمني المشكالت

وتغيير االتجاهات السلبية   الخاطئة،تصحيح األفكار والمفاهيم  األمني إلىيهدف اإلعالم 

بخطورة اآلثار السلبية الناجمة من الظواهر لدى أفراد المجتمع من خالل تبصيرهم 

والمشكالت االجتماعية التي تمس أمنهم وسالمتهم  ودعوتهم للمساهمة في عالجها، 

ويترتب على قصور دور االعالم األمني في تعزيز األمن أو تحصين أفراد المجتمع 

كابها من الجريمة مشكالت خطيرة تساعد  على تحول في مفاهيم الجريمة ووسائل ارت

في ضوء التطورات التقنية المعاصرة التي ساهمت بشكل أو بآخر في تدويل 

 57الجريمة.

يواجه اإلعالم األمني بالعديد من اإلشكاليات في واقع الممارسة وفي نفس الوقت 

 58نشير إلى أهم هذه االشكاليات على النحو التالي: ويمكننا أن

                                                           

، جامعة نايف مسيرة اإلعالم األمني بين الواقع والمأمولأحمد بدوي محمد صديق،  عبد المحسند.  56 
 .2، ص 1114، إبريل للعلوم األمنية

 .11، ص مرجع سبق ذكره، د. عبد الله بن محمد بن سعود السراني 57 

 .2، صسبق ذكره  سعد الدغمان، مرجع 58 
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ي يسعى إلى السبق ومن ثم اإلفصاح ترتبط بكل من اإلعالم الذ اإلشكالية األولى:

بقدر من  بها االحتفاظ مهامه المكلفالذي تتطلب  حدث واألمنالسريع بصدد أى 

الوصول  هيالمهام الرئيسية لإلعالم األمني  أحدالسرية لبعض المعلومات والواقع إن 

 إلى نقطة التوازن المالئمة بين ما يمكن اإلفصاح عنه وما يجب حجبه.

 إلى تقييدفي أن متطلبات األمن في بعض الظروف قد تؤدي  لثانية:ااإلشكالية 

الحريات وهو األمر الذي يتعارض مع األسس التي تقوم على الديمقراطية ، والواقع أن 

األمنية وهو األمر   لالعتباراتيجب ان تعطى   األولويةتوضح أن الخبرات المعاصرة 

ذلك  في إطار القانون وال شك أن  الذي شهدته  أعرق الديمقراطيات على أن يكون

ساليب المالئمة، وهى اإلعالم األمني يواجه هذه اإلشكالية  وعليه  أن  يتعامل معها باأل

 إشكالية تواجه كافة المجتمعات المعاصرة.

هى التي تواجهها األجهزة األمنة في معظم بلدان العالم وتعود لطبيعة  اإلشكالية الثالثة:

طبيعة بعض المهام  األمن وإلىمن أجهزة  اإلنسان العاديل فيها المواقف التي يتعام

األمنية كالضبط واإلحضار والقيام بالحمالت األمنية، هذا فضال عن الثقافة السائدة في 

تشكل رؤية الناس لألمن وأجهزته وأنشطته والتي تكون في أغلب األحيان  التيالمجتمع 

 وتفسيره وفهمه استقبالهالم األمني قد يتم سلبية  ويترتب على ذلك أن ما يقدمه اإلع

    .لمسبقةا حكام إلى األ واستنادابعيدا عن الواقع 

 

 مفهوم الوعي األمني :

تشير الدراسات إال أن هناك عالقة عكسية بين الوعي األمني والجريمة فكلما زاد الوعي 

 المني بين أفراد المجتمع كلما ساعم ذلك في خفض معدل الجريمة.

الوعي األمني هو إدراك المواطنين والهيئات المجتمعية، لمخاطر اإلجرام ف ويعر

واالنحراف وتأثيراته على األفراد والجماعات، وتثمين الجهود المبذولة من األجهزة األمنية 

المختصة وإسهامهم طوعيا في دعمها ومؤازرتها، باتخاذ إجراءات للوقاية والتصدي 

 59قق مضامين األمن الشامل.والتحصين الذاتي، بما يضمن تح

                                                           

نشرة األمن الوعي األمني لدى المواطن وأهميته في دعم جهود الشرطة،  ،. محمد ابراهيم األصبعيد 59 

 .49ص ه ،9411العام، اإلدارة العامة للعالقات والتعاون، 
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ويعرف أيضا بأنه إدراك الفرد لذاته وإدراكه للظروف األمنية المحيطة به، وتكوين اتجاه 

 60عقلي إيجابي نحو الموضوعات األمنية العامة للمجتمع.

 

 متطلبات تحقيق الوعي األمني:

د والجماعة، يتطلب  الوعي األمني  توضيح كافة سبل الوقاية من الجريمة على مستوى الفر

من خالل ترشيد المواطنين ألساليب الوقاية الذاتية وطرق وأساليب تأمين ممتلكاتهم وكيفية 

التنسيق في إطار الحي أو المنزل أو المحيط السكني مع جيرانهم ومع المنظمات األهلية 

 وبين هذه جميعا، وبين األجهزة األمنية، وكذلك يتطلب تفعيل جهود كافة الجهات الرسمية

لها دور في علميات   والمؤسسات الوطنية بتحقيق مضامين األمن الشامل، لكي يكون

التوعية األمنية وعلى وجه الخصوص، التعليم والصحة والمرافق واإلعالم والمساجد 

واالتحادات المهنية والنوادي الرياضية والملتقيات الشبابية والثقافية، وكلها يمكن أن تتعاون 

ي جماهيري ألحياء الضوابط التقليدية وتحسين العالقة مع الشرطة في إطارها لخلق وع

وتشكيل الجمعيات األهلية والشبابية للوقاية من الجريمة، وتشجيع االشتراك في برامج 

الشرطة المجتمعية، وتعميق كراهية المواطن للجريمة والمجرمين وتحفيزهم على مقاومتها 

وعدم التستر على الفارين من العدالة وإبالغ رجال والتعاون مع السلطات لإلدالء بالشهادة 

األمن عن الجرائم ومرتكبيها واالبتعاد عن استعمال القوة لحل المشكالت واالحتكام إلى 

القضاء وتحسيس المجتمع بغايات العقوبة وأهدافها والسعي لرعاية المسجونين ومتابعة 

تمع، واإلسهام في برامج التوعية أحوالهم بعد انتهاء العقوبة ومحاولة إدماجهم في المج

والتثقيف واإلرشاد للشباب وكافة أفراد المجتمع حتى يقلعوا عن كل ما يعكر صفو األمن 

يمكن تفعيل الوعي األمني من قبل رجال األمن  ،ويكونوا معاول بناء للمجتمع ال معاول هدم

 61 من خالل:في المستقبل 

مقدمة حتى تحوز على رضا المواطنين السعي إلى تطوير مستوى الخدمة األمنية ال -9

 .والهيئات والجمعيات األهلية، وبالتالي تعاطفهم وتجاوبهم مع رسالة األمن

                                                           

لندوة ورقة عمل مقدمة  األمني المؤسسة التعليمية في تنمية الوعي أهمية، حمد بن إبراهيم السلومد. 60 
ه ، 9419من عام  14/1حتى  19/1المنعقدة بكلية الملك فهد األمنية بالرياض من المجتمع واألمن 

 .1ص
 

ايف العربية للدراسات األمنية، ، جامعة نالتربية كوسيلة للوقاية من االنحرافد. مصطفى العوجي: 61 
 .22ه ، ص9419الرياض، 
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والمادية والفنية المتاحة لتحقيق أداء أفضل وحلول  البشرية اإلمكانياتتسخير كافة  -1

ناجعة لمواجهة اإلجرام واالنحراف، بما في ذلك تبني مشروعات المساهمة 

 .تحقيق األمن الشاملاألهلية ل

الحرص على تقنية األجواء وتحسين الصالت بين رجال األمن والمواطنين من  -0

 .خالل االرتقاء بالعمل األمني وأدائه

لتحقيق مضامين االلتزام  –خاصته فئة الشباب والعمال  –توعية المواطنين  -4

 .ألمنوالتحصين الذاتي وتحفيزهم للمشاركة في األنشطة الوطنية لدعم مسيرة ا

ط التقليدية النابعة من ديننا وأخالقنا وقيمنا االجتماعية بواإعادة االعتبار إلى الض -9

بحيث نطور دور المسجد والمدرسة والنادي الرياض الثقافي االجتماعي 

 .والمجتمع المحلي

  

 وأمنيا.أثر ثورة االتصال والمعلومات سياسيا 

لسياسية للدولة من خالل توفير المعلومات تؤثر ثورة االتصال والمعلومات على القدرات ا -

فالمعلومات عن الصديق ضرو رية لمعرفة مدى  القوى.والتي أصبحت من أهم مرتكزات 

المطلوبة مكانيات والقدرات االعتماد عليه وكذلك المعلومات عن العدو مهمة جدا لمعرفة اإل

ً تأثير هذه الثورة على الدبلوماسية و ، لإلعداد لمواجهته الممارسة الديمقراطية أو ما أيضا

الرقمية ( والرقابة المباشرة على نظم الحكم وتشكيل  -يعرف بالديمقراطية ) اإللكترونية 

سياسي الت المختلفة )الرأي العام وإجراء الدراسات لموضوعات استطالع الرأي في المجا

 اقتصادي ( وتقديم المقترحات الموضوعية لمتخذ القرار . -اجتماعي  -

ما أن لثورة االتصاالت والمعلومات تأثيرا في تعزيز القدرات لألجهزة األمنية ك -

والشرطية معلوماتيا وتجويد العمل األمني وإنشاء قواعد البيانات بين الدوائر األمنية 

في نفس الوقت تطور خطر  واسترجاعها،وتحقيق التواصل بينهما وتحديث المعلومات 

عة التي تطورت بها النظم المعلوماتية واختراق نظم الجريمة المعلوماتية بنفس السر

 62الحواسب.

                                                           

لمعلومات على األمن الوطني أثر ثورة االتصاالت وا/ محمد يسرى قنديل،  أ. ح بحريلواء  62 
 إنترناشيونال، المصري، موقع مجلة 

http://www.international-mag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:2014-01-30-09-13-30&catid=37:getaways&Itemid=532
http://www.international-mag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:2014-01-30-09-13-30&catid=37:getaways&Itemid=532
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 إلعالم الجديد:اعلى  األمنية المترتبةاآلثار 

 مذهل،خالل السنوات األخيرة أصبحت وسائل التواصل االجتماعي تفرض وجودها بشكل 

ه فقد أعطت الشباب طرقا جديدة للتفاعل مع بعضهم البعض واالتصال بالعالم، هذا التغير ل

 :  جوانب إيجابية وجوانب سلبية نعرض أهمها فيما يلي

  في رؤية تغيرا كامال االجتماعي أحدثتالزياد الكبيرة في استخدام وسائل التواصل 

مع اآلخرين. وهذا له جوانب  جديدة للتفاعلالناس واستجابة المجتمع وفتحت طرقا 

اس القدرة على التواصل مع إيجابية وجوانب سلبية.  الجوانب االيجابية انها أعطت الن

أيضا في بعض الحاالت تم  أماكنهم،اآلخرين حول العالم وهم في منازلهم وفي نفس 

 63.حل مشكالت متعلقة بالجريمة من خالل هذه المواقع

 التواصل االجتماعي أصبحت حقيقة واقعة ولها تأثيراتها  على األفراد  وسائل

ى مجتمع اإلنترنت ، والحياة اليومية واألعمال،  فالشباب اليوم يقضون الوقت عل

الحديثة غيرت الشكل المادي للتفاعل بين هؤالء الشباب ، ساعات الدراسة الطويلة، و 

أوقات التنقل ، والتهديدات التي تواجه المجتمع نتيجة ارتفاع الجريمة جعلت الشباب 

لذلك تحولت يبقي في المنزل  لساعات طويلة عبر مواقع التواصل االجتماعي، ونتيجة 

مواقع التواصل االجتماعي  ليس فقط  للتفاعل والتواصل مع األصدقاء  ولكن 

المتشابه، وبالتالي أصبحت مواقع التواصل االجتماعي    االهتماماتللمشاركة  في 

االجتماعي، منصة انطالق للتفاعل بين المراهقين. وهذا ترتب عليه ضعف التواصل 

مع أنشطة العالم  ألنه يتعاملطأ هذا االفتراض، لى ختشير بعض الدراسات إ ولكن

الحقيقي، على سبيل المثال مجموعة من الشباب الماليزي قاموا بتكوين مجموعة 

Group الفيس بوك من الشباب الماليزي المهتم بالمشي لمسافات طويلة والتنقل  على

                                                                                                                                                               
http://www.internationalmag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:2

014-01-30-09-1330&catid=37: getaways& Itemid= 532  

 
63     Alyssa B. and Nick M, Social Media Harassment, Student Journal of Media literacy 
Education, 2010, issue1,No.1, p 7. (17-17) 

 
 

http://www.internationalmag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:2014-01-30-09-1330&catid=37
http://www.internationalmag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:2014-01-30-09-1330&catid=37


 

43 
  

م تنظي ومتطوع استطاعواعضو  9111المجموعة في خالل عام   ضمت ووالغوص، 

 64العديد من الفعاليات في هذه المجاالت في ماليزيا.

  متزايدا في الطوارئ  األخيرة دورالعبت وسائل التواصل االجتماعي في السنوات

 مصدر فيمواقع التواصل االجتماعي في المرتبة الرابعة كأشهر  تواألزمات.  وجاء

من المناطق  خرينلتحذير األنشر بيانات الطوارئ.  فاألفراد والمجتمع يستخدمونها 

والمواقف الخطرة.   والفيس بوك يدعم العديد من حاالت الطوارئ التي لها عالقة 

 includingلديها نظام معلومات لالستجابة لألزمات وإدارتها  بالمؤسسات التي

Information Systems for Crisis Response and Management 

(ISCRAM) ارئ والكوارث يمكن أن يكون في مواقع التواصل في الطو واستخدام

 المعلومات وتلقيفئتين، الفئة األولى استخدام هذه المواقع في بشكل سلبي في نشر 

 كثر استخداما في مؤسسات إدارة الطوارئ. الردود عبر الرسائل وهذه هي الطريقة األ

 الطوارئ في إدارة  االجتماعي كأداة لوسائل التواصلستخدام المنظم الالفئة الثانية هي ا

يتضمن استخدامها في التواصل والتحذير   واستقبال وتلقي طلبات الضحايا  وهذا

ومساعدتهم ومراقبة أنشطة المستخدمين لمساعدتهم، وتحميل الصور لتقدير األضرار 

 65الناجمة.

 

 الدور األمني للمؤسسات اإلعالمية:

الله تتوسع دائرة معارف فمن خ وحيويا،االعالم األمني في المجتمع دورا مهما  يشكل دور

بشكل مباشر مع ثخر المستجدات الواقعة في المجتمع.   المجتمع ويتواصلوناألفراد في 

أن األمن في مفهومة  والوقائي بحيثالعوامل التي ترفع من تنمية الحس األمني  أحدوهو 

يعمل على الوقاية منها، وعلى  أصبحالحديث لم يعد يقتصر على مكافحة الجريمة بل 

ان يكون  وتأثيره البدواإلعالم في قوته الجميع في حفظ األمن واالستقرار. مشاركة 

                                                           
64 Megat Ishak,The Impact of Social Networking, PP.52-53 . 

http://myconvergence.com.my/main/images/stories/PDF_Folder/jan2010/MyCon

06_50.pdf  
65 Bruce R. Lindsay , Social Media and Disasters: Current Uses, Future Options, 

and Policy Considerations, CRS Report for Congress, September 6, 2011, P.13 

 

http://myconvergence.com.my/main/images/stories/PDF_Folder/jan2010/MyCon06_50.pdf
http://myconvergence.com.my/main/images/stories/PDF_Folder/jan2010/MyCon06_50.pdf
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عنصرا أساسيا في التوعية بأخطار الجريمة وتشجيع الجمهور على التعاون مع رجل األمن 

فني راق يحقق  إبداعية وبأسلوبفالتوعية األمنية وتوصيلها بصورة  الشامل.من لبسط األ

األمنية بين المواطنين. كما أنه جسر الثقة بين الوطن والمواطن،  الهدف من نشر الرسالة

وسواء أكان  اآلخر،من واالعالم عالقة تبادلية فكل منهما يسند كما أن العالقة بين األ

اشتراكه إلى جوار  األجهزة األمنية  في إبراز الجانب  مرئيا فإنمسموعا أو  مقروءا أو

مفهوم األمن  األمنية حولتالتغير في مفهوم المسئولية ن التبدل وإ الوقائي أمرا ضروريا.

اجتماعية ات ارتباط عضوي خاص بكل فرد ، وجماعة، ومنظمة،   ليصبح مسألةالشامل 

 66فاألمن مسئولية الجميع.

: ايجاد قدر من الصناعات أبرزهاويقوم تحقيق األمن اإلعالمي العربي على أسس 

وتنويع التعاون البيني العربي  ومقنع،ني ومتطور اإلعالمية وتقديم خطاب إعالمي عربي غ

 وتطويره سواء في مجال إقامة الصناعات اإلعالمية أو في إنتاج المواد اإلعالمية وتبادلها.

67 

 

تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر برامج التوعية  االجتماعي فيدور مواقع التواصل 

 والتثقيف األمني

م يفرض على أجهزة األمن ضرورة مجاراته وأهميته هذا التطور العظيم في وسائل اإلعال

ستعانة به في مالحقة الجريمة ودعم جهود مكافحتها، ولم يعد يكفي في مجال االتصال اال

بالجماهير مجرد  االعتماد على أساليب االتصال التقليدية من مؤتمرات ومحاضرات 

صحافة إلعالم الجماهيري )خالل وسائل ا ولقاءات وغيرها، أو مجرد  االعتماد المقنن من

اإلنترنت  مما يتطلب ضرورة تطوير  هياكل وأساليب وثليات  وأ  تليفزيون( –إذاعة  –

اإلعالم األمني بصورة حديثة لمسايرة هذه التطورات وتحقيق االستفادة القصوى منها، هذا 

واإلعالم  مني على وجه العمومباإلضافة إلى اعتماد معايير الجودة والتميز في العمل األ

 األمني بصفة خاصة. 

                                                           

دول مجلس  األمن فيالشراكة المجتمعية ودورها في تعزيز عفراء أحمد عبدالمحسن البابطين،   66 

 ،1112، الرياض: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، األمانة العامة، التعاون لدول الخليج العربية

 . 22ص

الرياض: جامعة نايف للعلوم األمني العربي: واقعه وتطوره،  تطوير اإلعالمأولويات . أديب خضور،  67 
 .09، ص 9111 والبحوث، ،األمنية، مركز الدراسات 
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وبما أن المجتمع الكوني في عصر اإلعالم الجديد مجتمع كلي فإن محصنات األمن ستكون 

تهديد االستقرار العالمي ذا تأثيرات سلبية على المجتمع وفي  الجميع وأنمحط اهتمام 

لكن في وجود  ة،التقليديعصر اإلعالم الجديد قد تحكم الدولة بحدودها امرا ممكنا بالوسائل 

أقمار التجسس واألطباق الفضائية لم تعد السيادة الوطنية ممكنة، فالبد للدول العربية أن 

 68تتحد لمواجهة هذا الواقع.

الشراكة المجتمعية لمكافحة الجريمة أخذت تطور االستراتيجيات التي تعتمد على ف

الفريدة والمبتكرة حول كيفية  المبادرات المبنية على حاجات المجتمع. وبالتالي فإن األفكار

ن ثالثة عقود ماضية، أخذت التعامل مع الجريمة تأتي نتيجة الشراكة المجتمعية. ففي غضو

حتى المساهمين فيها. وهذا االستحسان يؤدي  بشكل يفاجئمنع الجريمة تزداد شعبية نظرية 

 69إلى توليد وابتكار استراتيجيات وبرامج لمنع الجريمة.

 يعمل حيث االجتماعي، الوعي تشكيل على اإلعالم تأثيرات واضحةلوسائل  أن نجد وهكذا

 على وطبقية وأيديولوجية، اتجاهات فكرية، من يتبناه ما خاللمن  للمجتمع اإلعالمي النظام

 في الوسائل تلك وأساليب ،اإلعالم نفسها وسائل على ذلك ويعتمد األفراد، وعى صياغة

  70.اإلعالمية الرسالة معالجة

 

 .مؤشرات األداء األساسية الستخدام وسائط التواصل االجتماعي في مجال اإلعالم األمني

المؤسسات بقياس تأثير وسائل التواصل االجتماعي. ألنه بدون القدرة على  ازداد اهتمام

 المؤسسات أنمن الصعب على  الوسائل سيكونالمترتبة على هذه  وقياس العواقبتحديد 

ق قيمة من األعمال ية تتواكب مع وسائل التواصل االجتماعي، بما يحقتجعل أهدافها التنظيم

تتفاعل مع الجمهور من خالل  المؤسسات التيوزاد هذا القلق مع زيادة عدد  التي تقوم بها

في قنوات الوصول إلى الجمهور.  وكباحثين في مجال  االجتماعي والتنوعوسائل التواصل 

قياس هذه الظاهرة يتطلب تسجيل البيانات  التركيز ألنى إل األمر يحتاجنظم المعلومات فإن 

                                                           

سبق  والمأمول، مرجعأحمد بدوي محمد صديق، مسيرة اإلعالم األمني بين الواقع  عبد المحسند.  68 

 11-91ص ص  ،ذكره

 94ص ،ذكرهمرجع سبق البابطين،  عبد المحسنعفراء أحمد  69 
 ة، فلسطين، غز الفلسطيني المجتمع دراسات سلسلة ،والمجتمع األسرة وموسى حلس،ناصر مهدي  70 

 .911، ص 2005
 



 

46 
  

يساهم في  المعلومات هذا البشري وتكنولوجياوتحليلها.  ومن خالل المزج بين السلوك 

  71. تحليل وسائل التواصل االجتماعي

التواصل  وسائلمن بين المؤشرات التي يمكن استخدامها في تقييم األدوار السياسية ل

 72ي:االجتماعي ما يل

التواصل  وسائل اضطالعومن خاللها يتم الكشف عن أبعاد  المؤشرات اإلعالمية: -9

حدود نشر األحداث أو متابعتها إلى القيام بأدوار أكثر إيجابية  يتعدىاالجتماعي بدور 

تقترب منها من أدوار الصحافة االستقصائية المعنية بالتنقيب عن األحداث والحقائق 

ية بتقييم دور الشبكات في المشاركة في تنظيم األحداث والمعلومات أو تلك المعن

 والفعاليات السياسية أو في إثارة النقاش والحوار العام حول قضية ما.

ومن خاللها يتم الكشف عن رؤية هذه الشبكات لحدود  المؤشرات االجتماعية: -1

تواصلها االجتماعي، وهل تكتفي بتحقيق هذا التواصل في محيط ضيق يكتفي 

نين بها وبأعضائها أم تحرص على التواصل بشبكات أخرى ذات صلة أم يتعدى بالمع

 األمر إلى التواصل مع محيطها االجتماعي وشأنها العام.

: ومن خاللها يتم الكشف عن أبعاد الدور السياسي للشبكات المؤشرات السياسية -0

خص ما الفكري واأليديولوجي بش االلتزاماالجتماعية، وإلى أي مدى تتخطي حدود 

أو قضية ما أو مؤسسة سياسية ما، إلى المساهمة في التعبئة السياسية العامة أو 

ة بضرورة إحداث توافق وإجماع عام حول بعض القضايا، أو الدعوة إلحداث االمناد

 تغيير سياسي جذري في األنظمة السياسية القائمة.

هذه  اضطالعويات : ومن خاللها يتم الكشف عن مستالمؤشرات الحوارية والتفاعلية -4

الشبكات بأدوارها في خلق حوار أفقي ومتوازن وتفاعلي ومتشارك بين أعضائها 

وبين غيرهم من جهة، وكذلك يتم الكشف عن مستويات توظيف هذه الشبكات 

                                                           
71 Keri Larson and Richard T. Watson, The value of Social Media: Toward 

Measuring Social Media Strategies  Completed Research Paper, Thirty Second 

International Conference on Information Systems, Shanghai 2011, p.2. 

، ورقة نحو صياغة مؤشرات تقييم األدوار السياسية لشبكات التواصل االجتماعيد. السيد بخيت،  72  
التحديات  الجديد.واالتصال "اإلعالم  مقدمة في المنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم

  94-91ص ص  م1191إبريل  92-99 الرياض-سعودجامعة الملك النظرية والتطبيقية" 
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لألشكال التفاعلية عبر صفحاتها بما يدعم أنماط الحوار الدائرة عبرها باإلمكانيات 

 أخرى.التي توفرها اإلنترنت من جهة 

: ومن خاللها يتم الكشف عن أطر المؤشرات المتعلقة بأساليب التواصل اإلعالمي -9

التعامل مع القضايا التي تعني بها هذه الشبكات، وإلى أي مدى تحدد نوعية الفاعلين 

فيها، وأبعادها، وأسبابها وطرق التعامل معها. ومن جهة أخرى تكشف عن 

على الحوار والنقاش  وانعكاساتهالشبكات إفرازات الممارسات المتبعة على هذه ا

 العام.

مدى تهتم بتحديد معالم  أي، وإلى المؤشرات المتعلقة بأساليب التواصل السياسي -2

بأدبيات الحوار  بااللتزاممدى تهتم  أيوجوانب القضية التي تعنى بها، وإلى 

، وإلى السياسي اإليجابي البناء، وإلى أي تعبر عن موقف سياسي وإيديولوجي محدد

مدى يتم إتباع  أيأي مدى يتم توظيف الشبكة في شن حمالت إعالمية، وإلى 

مدى يسفر الحوار  أيواضحة المعالم في التواصل مع اآلخرين، وإلى  استراتيجيات

الدائر عبر الشبكة عن تحديد قوى فاعلة معينة تتحكم في فعاليات القضية 

لكامنة وراء القضية التي تعني بها، مدي يتم تحديد األسباب ا أيوسيرورتها، وإلى 

مدى تهتم بطرح حلول للقضية، وأخيًرا  أيوبيان العوامل المشكلة للقضية، وإلى 

 الحوار عن التوصل لمناقشات إيجابية. إلى أي مدى يسفر

: ومن خاللها يتم المؤشرات المتعلقة بتكتيكات واستراتيجيات التواصل السياسي -2

وصراعية، وإلى أي مدى تغلب  وتهييجيهمثيرة الكشف عن مدى إتباع اساليب 

الدعاية على النقاش الموضوعي، وإلى أي مدى يتم التركيز على أسلوب التقديم 

 أكثر من الجوهر، وربط القضية بالسياق والقيم العامة.

ومن بينها هل أعضاء الشبكة  المؤشرات المتعلقة بالسمات العامة للمشاركين -1

، أم غير نشيطين، وهل يتصفون بالوعي السياسي أم يتسمون بالنشاط والمشاركة

مدي تهيمن إدارة الشبكة على إدارة الحوار على  أييغلب عليهم اإلثارة، وإلى 

 صفحات الشبكة؟

مما سبق يتضح أنه ال يمكن إنكار  اإلنتشار الكبير والهائل لوسائل التواصل االجتماعي 

فعلى الرغم من اإليجابيات  المنظومة األمنية،والدور المهم الذي تقوم به ، وتأثير ذلك على 

 وسائلإال أن اإلعالم الجديد  و التي تحدثنا عنها سابقا،  ع التواصل االجتماعيلمواق



 

48 
  

ألقت بالكثير من األعباء على الجهاز األمني وخاصة الجرائم  التواصل االجتماعي 

هاجسا  ية أصبحت تمثللإللكترونالمستحدثة التي صاحب ظهور هذه الشبكات ، فالجريمة ا

ورتها وإختالف أركانها ومسرح الجريمة الخاص به عن للمؤسسات األمنية نظرا لخط

الجريمة التقليدية، فهذا النوع من الجرائم يرتكبه شخص في دولة وهو في دولة ثخرى بعيدا 

 وسائلاآلثار السلبية لعن مسرح الجريمة، وبالتالي هذا النوع من الجرائم أحد أشكال 

جتماعي واإلنترنت، وهذا األثر السلبي هو نتيجة ألحد مميزات هذه الشبكات لتواصل االا

وهو التفاعل ،  فهذه الشبكات تتيح للجمهور فرصة التواصل وخلق صداقات ومعارف 

تؤدي إلى حدوث ثقة، في النهاية تظهر أنها في غير محلها مما يترتب عليها إرتكاب 

ز الشرطة والمؤسسة األمنية هذه النتيجة ويستمر في البحث جريمة، وفي النهاية يتحمل جها

 عن مرتكبيها.

التواصل اإلجتماعي فرضت مزيدا من الجهود على جهاز  وسائلإن اآلثار السلبية ل 

لوجيا الحديثة التكنوالتشريعات ، وتعيين الكوادر المتخصصة، وتوفير  وضع الشرطة مثل 

ات وأساليب متطورة للتعامل مع كافة أنواع الجريمة التي تواكب هذا التطور، وإستخدام ثلي

 .التواصل االجتماعي وسائلالتي تنتج عن 
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 الرابع مبحثال

 في تكوين الرأي العام  التواصل اإلجتماعي  وسائلراسة ميدانية حول تأثير د

 ة األمنيةسسوتحسين أداء  المؤ رحة للتعامل مع آثارها تورؤية مق

 تمهيد:

خصية، فالتطور ال شك فيه أن اإلعالم أصبح له تأثيرا كبيرا في تشكيل الفكر وبناء الشمما 

على  أكبر األثر حدث في  تكنولوجيا اإلتصاالت وتقنية المعلومات كان له الهائل  الذي 

المجتمع،  فوسائل اإلعالم اصبحت شريكة للمجتمع في كل شيء فهى فاعلة في صنع 

بدرجة كبيرة في تربية األبناء، وهى  ثرة مة للدول،  وهى مؤالقرارات والسياسات العا

ذهنية عن المؤسسات األمنية تعليمية، وهى التي تشكل الصورة الموجه في العملية ال

وخاصة في الفترة الحالية التي يتعرض فيها العالم العربي للكثير من التغيرات والتحوالت 

 السياسية.

على المنظومة األمنية، فوسائل  اكبير اتأثير اله أصبحوسائل التواصل اإلجتماعي إن 

رغم من جوانبها اإليجابية التي تساهم في نشر الوعي األمني لالتواصل اإلجتماعي على ا

بعد ان  هى في نفس الوقت مسرح كبير إلرتكاب الجرائم اإللكترونية بكافة تصنيفاتها،

، فأصبح الجمهور يصنع الحدث أصبحت األجهزة الذكية واإلنترنت   في متناول الجميع  

. مما يلقي عبئا كبيرا على المؤسسة األمنية للتعامل مع هذه النوعية من الجرائم ويشارك فيه

 .وتأثيرها على األمن ومن هنا يركز هذا المبحث على دراسة ثثرها في تكوين الرأي العام 

  

 مجتمع وعينة الدراسة:

يكون ن واصل اإلجتماعي جاءت الفكرة أة حول شبكات التإنطالقا من موضوع الدراس

، وتم إختيار ي الدول العربيةالتواصل  اإلجتماعي  ف وسائلمجتمع الدراسة هم   مستخدمي 

كثر األبعض مواقع التواصل التي سيتم جمع البيانات من خاللها على أساس األكثر شهرة و

تم توزيع ن إن ، كما ، واتس ثب، تويتر، لينكد الفيس بوك إستخداما من الجمهور. وهى 

من خالل موقع  تصميم اإلستبيان  تم    حيث جزء من اإلستمارات عن طريق اإليميل. 

Formsiteالفيس بوك،  قع، من خالل عدة حسابات علىا، وتوزيعه على هذه المو
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على  Groupsمجموعات  0، وحسابي على الفيس بوك ، وعدد وحسابي على لينكد إن

 عضوا. 011والي الواتس ثب كل مجموعة ح

 ( توزيع العينة طبقا للنوع9جدول رقم )

 النسبة العدد الجنس

 %58 192 ذكر

 %42 141 أنثى

 %100 333 المجموع

 

 ( العينة طبقا للفئة العمرية 1جدول رقم )

 النسبة العدد الفئة العمرية

 %23 75 عاما 19أقل من 

 %21 69 عاما 01-19من

 %36 120 عاما 41-09من

 %15 51 عاما 91-49 من

 %5 18 عاما 21 – 99من 

 %0 0 عاما 21أكبر من 

 %100 333 المجموع
 

 ( المستوى التعليمي0جدول رقم )

 النسبة العدد المستوى التعليمي

 %9 30 دكتوراه

 %29 96 ماجستير

 %44 147 مؤهل عالي

 %18 60 طالب ثانوي

 %100 333 المجموع
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 طبقا للجنسية( العينة 4جدول رقم ) 

 النسبة العدد الجنسية

 %17 57 مواطن خليجي

مقيم بدول 
 مجلس التعاون

90 27% 

 %56 186 عربي

 %100 333 المجموع

 

 اإلجتماعية( العينة طبقا للحالة 9جدول )

الحالة 
 اإلجتماعية

 النسبة العدد

 %65 216 متزوج

 %32 108 أعزب

 %3 9 مطلق

 %100 333 المجموع

 

 جمع البيانات:أدوات 

 أوال: إستمارة اإلستبيان:

إستخدام موقع ب صميمها ( سؤال تم ت01تم صياغة إستمارة استبيان مكونة من )

www.formsite.com   وهو موقع مجاني يساعد الجمهور في عمل إستطالعات

لي ألف إستمارة. تم سحب إستقبال ردود تصل إلى حواويمكن ،  ةرأي مجاني

الجدواول ( في شكل  333ستمارات بعد اإلجابة عنها والتي وصل عددها )الا

يل البيانات التي تم الحصول للتح SPSSى برنامج لاإللكترونية "إكسل" وإدخالة إ

 عليها.

 رابط اإلستبيان الذي تم إرسالة:   

http://fs11.formsite.com/drabdo/form1/index.html 

 

 

http://www.formsite.com/
http://www.formsite.com/
http://link/
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 ثانيا: المقابالت:

جتماعي ، شملت طالب تم إجراء عدد من المقابالت مع مستخدمي شبكة التواصل اال

في المدارس االعدادية والثانوية، ومدرسين، وموظفين ، وأساتذة جامعات  بعضهم 

وقطر واإلمارات  داخل دول قطر ، والبعض اآلخر في مصر السعودية والكويت

السكاي بي والفيبر، و الفيسبوك اصل معهم عبر تم التوو ،  والسودان واليمن والجزائر

 الواتس ثب.

 

 :والنتائج  ثالثا: تحليل البيانات

 توضح الجداول التالية تحليل البيانات وأهم النتائج التي تم التوصل إليها من التحليل.

 

 تأثيرا التواصل األكثر ( شبكات6جدول رقم )

التي  أن المواقع( 2) الجدول رقميتببن من 

 ثم واتس (،%11بنسبة )المرتبة األولي  هي موقع الفيس بوك الذي احتليفضلها الجمهور 

 .(%99)وتويتر ( %21) بنسبة ثب

 

 

 

 

 

كثر الالمواقع ا

تأثيرا في 

 الجمهور 

 النسبة العدد

 %80 267 فيس بوك

 %55 183 يتويتر

 %70 234 واتس أب

 %10 33 سكاي بي

 %11 36 أخرى
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 ( أفضل مواقع التواصل االجتماعي 7جدول )

ما هو أفضل مواقع 

التواصل االجتماعي 

 برأيك؟

 النسبة العدد

Facebook 216 65% 

Twitter 135 41% 

MySpace 15 5% 

+Google 21 6% 

linkedin 18 5% 

whatsApp 201 60% 

الجمهور مواقع للتواصل االجتماعي قبوال لدى  ةفضل ثالث( أن أ2يتبين من الجدول رقم )

ويتضح أن ما  (.%49) (، تويتر%21واتس ثب ) (،%29بوك ) الترتيب الفيس على

جاء في الكثير من الدراسات السابقة عن مواقع  على ما( يؤكد 2) (،2) في الجدولينجاء 

 في الجمهور. التواصل حيث تبين أن هذه المواقع هى األكثر قبوال وتأثيرا

 

 ( مصادر الحصول على األخبار 1جدول )

الحصول مصادر 
 على األخبار

 النسبة العدد

 %23 78 الصحف

 %15 51 اإلذاعة

 %49 162 التليفزيون

 %71 237 شبكات التواصل 

 %47 156 المواقع اإللكترونية

 ولي فياألالمرتبة  شبكات التواصل االجتماعي تأتي في ( أن1يتضح من الجدول )

الثالثة  ( والمرتبة%41والمرتبة الثانية التليفزيون ) (،%29الحصول على األخبار )

في المرتبة  ( واإلذاعة%10المرتبة الرابعة الصحف )و (،%42المواقع اإللكترونية )
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مواقع التواصل    كبيرة علىاعتماد بدرجة  أن هناكوهذا يشير إلى  (.%99األخيرة بنسبة )

  كترونية في الحصول على األخبار. والمواقع اإلل

 

 ( عدد الساعات التي تقضيها على مواقع التواصل 9جدول رقم )

 التي تقضيهاالساعات 
يوميا على شبكات 

 التواصل
 النسبة العدد

 %13 42 أقل من ساعة يوميا

 %46 153 من ساعة إلى ساعتين

 %19 63 ثالث ساعات

 %7 24 أربع ساعات

 %15 48 اتأكثر من أربع ساع

 %100 330 المجموع

 

من عينة الدراسة يقضون من ساعة إلى ساعتين  %42( أن 1يتضح من الجدول رقم )

أكثر من من العينة يقضون  %99 يوميا،يقضون حوالي ثالث ساعات  %91يوميا، و

فقط يقضون حوالي أربع ساعات  %2ل من ساعة يوميا، أق %90أربع ساعات يوميا، 

 يوميا.ن الجدول ان الغالبية العظمي يقضون من ساعة إلى ساعتين ويتضح م يوميا،

 

 حسابات مواقع التواصل ى( عدد مرات الدخول عل01جدول رقم )

على ل ودخعدد مرات ال
على مواقع حساب 

 االجتماعيالتواصل 
 النسبة العدد

 %10 33 مرة واحدة

من مرتين إلى ثالث 
 مرات

108 32% 

 %58 192 أكثر من ثالث مرات

 %100 333 المجموع

من  التواصل أكثرمن أن العينة يدخلون على مواقع  %91( أن 91يتبين من الجدول )

 فقط يدخلون مرة واحدة. %91 يوميا،مرات  0-1من  %01ثالث مرات يوميا، و



 

55 
  

 ( الهدف من التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي 00جدول رقم )

أتعامل مع شبكات 
ي التواصل االجتماع

 بهدف
 النسبة العدد

 %75 249 التواصل مع األخرين

 %61 204 الحصول على األخبار

 %46 153 الدردشة والتسلية

القضايا مناقشة 
على  المطروحة

 الساحة
102 31% 

 %14 45 للتسوق والشراء

من العينة يستخدمون شبكات التواصل بهدف  %29( أن 99يتضح من الجدول رقم )

 %09للدردشة والتسلية، و %42للحصول على األخبار،  %29ون، التواصل مع اآلخري

للتسوق والشراء.  وهذا يشير إلى أن مواقع التواصل أصبحت  %94لمناقشة القضايا، 

مصدرا مهما في الحصول على األخبار وفي التواصل مع اآلخرين لمناقشة مختلف 

العالقة بين  ية وتقويةاألمن في التوعيةالقضايا، وهذا يتطلب استثمارها بشكل أفضل 

 لشرطة.ا الجمهور وجهاز

 ( مصادر الحصول على الثقافة04جدول رقم )

أى الوسائل التي 
تستخدمها في زيادة 

 التحصيل الثقافي
 النسبة العدد

 %39 129 الكتب والمجالت

شبكات التواصل 
 اإلجتماعية

198 59% 

 %49 162 التليفزيون واإلذاعة

 

( أن شبكات التواصل االجتماعي تحتل المصدر األول في 91يتضح من الجدول رقم )

، %41التليفزيون اإلذاعة ولتقليدية دها وسائل اإلعالم ا، وتأتي بع%91 التثقيف بنسبة

في . وهذا يشير إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل %01يليها الكتب والمجالت بنسبة 

الثقافة والمعلومات األمنية الصحيحة  رمنها نشثقافة المجتمع وضرورة االستفادة  تشكيل

 وتقوية العالقة بين المؤسسة األمنية والجمهور.
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 ( مميزات وسائل التواصل االجتماعي 03جدول رقم )

 مميزات شبكات
 التواصل االجتماعي

 عن اإلعالم التقليدي 
 النسبة العدد

سرعة نشر الخبر 
 والمعلومات

231 69% 

 %55 183 التفاعل

المعلومة  طريقة عرض
 بالصور والفيديو

171 51% 

الحصول على المعلومة 
 في اي وقت

198 59% 

من العينة يرون أن أهم ميزة سرعة نشر الخبر  %21( أن 90يتبين من الجدول )

طريقة  %99 التفاعل، %99 وقت،الحصول على المعلومة في أي  %91والمعلومة، و

ن الدراسات من أن اهم المميزات هو عرض المعلومة. وهذا يؤكد ما جاء في الكثير م

 وإمكانية الرجوع إليها في أي وقت. والمعلومة،التفاعل وسرعة الحصول على الخبر 

 ( أسباب وقوع الشباب ضحية الجريمة االلكترونية02جدول رقم )

أسباب وقوع األشخاص 
ضحية للجرائم 

 اإللكترونية
 النسبة العدد

 المعرفة بمخاطرعدم 
ات االنترنت وشبك

 التواصل
213 64% 

غياب التوعية من قبل 
 الجهات األمنية للجمهور

156 47% 

 األصدقاء فيتقليد 
 تصرفاتهم 

96 29% 

من  %24( أن أسباب وقوع الشباب ضحية للجريمة االلكترونية، 94يتضح من الجدول )

منية، غياب التوعية األ %42ترى عدم المعرفة بمخاطر اإلنترنت ومواقع التواصل،  العينة

ومن خالل المقابالت التي تم إجرائها مع بعض رواد مواقع  األخرين.تقليد  %11و

التواصل يتبين غياب التوعية األمنية وأن الكثير منهم ال يدرك خطورة التعامل مع الشبكات 

يدري، وبالتالي على   ال ضحية وهويرتكب جريمة أو يقع أن مكن ن الموكثيرا منهم م

 الوصول إلى هذه الفئات وتوعيتهم. منيةالمؤسسات األ
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 ( تأثير شبكات التواصل على العالقات 01جدول رقم )

تأثير الشبكات االجتماعية 
 على العالقات

 النسبة العدد

 %15 51 أثرت بالسلب 

 %50 165 أثرت باإليجاب 

 %11 36 جعلتني انطوائي 

 %24 81 لم تؤثر علّي أبدا

 %100 333 المجموع

ير وسائل التواصل لها تأثمن العينة ترى أن  %91( ان 99الجدول رقم )يتبين من 

جعلتهم ال  %99ترى أنها لم تؤثر سلبا أو إيجابا،  %14، لها تأثير سلبي %99، وإيجابي

 .وأصبحوا انطوائيين يحبون االختالط باآلخرين

 ( مصداقية وسائل التواصل 06جدول )

مصداقية ما يتم تداوله 
واصل عبر شبكات الت

 االجتماعي
 النسبة العدد

Strongly Agree 48 14% 

Agree 84 25% 

Neutral 120 36% 

Disagree 69 21% 

Strongly 
Disagree 

12 4% 

 %100 333 المجموع

تطرحه وسائل التواصل االجتماعي،  فيمايثقون    %01( أن 92يتضح من الجدول )

وخاصة  الموضوع،العينة حول هذا  ال يثقون بها. ومن مناقشة %19ومحايدون،  02%

مهم والمراجع البحثية والمعلومات المرتبطة بموضوع  مثل األخبارفي المعلومات المهمة 

من مصدر للتأكد منها، حيث يرى البعض أن هناك الكثير  إلى أكثرالكثير أنهم يرجعون  أكد

 من المعلومات تعرض على الشبكة من غير المتخصصين.
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 مساهمة شبكات التواصل في زيادة مسئولية الفرد نحو المجتمع( 07جدول رقم )

 مساهمة شبكات
في  االجتماعيالتواصل 

مسئولية الفرد زيادة 
 تجاه المجتمع

 النسبة العدد

Strongly Agree 45 14% 

Agree 162 49% 

Neutral 87 26% 

Disagree 39 12% 

Strongly 
Disagree 

0 0% 

 %100 333 المجموع

أنها تزيد المسئولية المجتمعية  يوافقون علىمن العينة  %20( أن 92من الجدول )يتبين 

يرون أنها ال تزيد المسئولية االجتماعية لدى الفرد نحو  %91محايدون،  %12لدى الفرد، 

 االجتماعية،تقوية المسئولية  التواصل فيالمجتمع. يتبين أن نسبة كبيرة ترى أهمية وسائل 

وتوعيتهم منية استخدامه في توجيه أفراد المجتمع يمكن للمؤسسات األ وبالتالي هذا مؤشر

 يشاركون المؤسسة األمنية في حماية المجتمع. وجعلهم

 ( تأثير مواقع التواصل على صانع القرار08جدول )

تؤثر المواقع 
االجتماعية في اتجاهات 

 صناع القرار
 النسبة العدد

Strongly Agree 66 20% 

Agree 159 48% 

Neutral 90 27% 

Disagree 18 5% 

Strongly 
Disagree 

0 0% 

 %100 333 المجموع

 القرار، في صانعن أنها تؤثر من العينة يرو %21( يتضح أن 91يتضح من الجدول )

ن تم ميرون أنها ال تؤثر. ومن المقابالت تبين أن الكثير م %9إلى حد ما،  %12و

في صنع القرار ما حدث خالل الثورات  التأثيرأن أمثلة مقابالتهم من خالل مواقع التواصل 



 

59 
  

الذي ورجوع الكثير من المسئولين في الحكومات عن قراراتهم نتيجة الرأي العام  العربية،

 وسائل التواصل االجتماعي. صنعته

 ( تأثير وسائل التواصل االجتماعي على الوعي السياسي عند الشباب09جدول)

دور شبكات التواصل 
ماعي في تشكيل اإلجت

 الوعي السياسي 
 النسبة العدد

Strongly Agree 75 23% 

Agree 171 51% 

Neutral 57 17% 

Disagree 30 9% 

Strongly 
Disagree 

0 0% 

 %100 333 المجموع

تشكيل الوعي  قويا فيمن العينة ترى أن هناك دورا  %24( أن 91يتضح من الجدول ) 

في  ما،يرون أنها ساهمت في هذا إلى حد  %92مقابل  ع،والمجتمالسياسي عند الشباب 

يرون انها لم تلعب أي دور في الوعي السياسي. ولكن من خالل متابعة ما ينشر  %1حين 

عند الشباب من خالل المناقشات والحوارات  الوعي السياسييتبين مدى  على التواصل

قابالت تبين أن الشباب يؤكد الساحة، ومن خالل الم المطروحة علىالمختلفة عن القضايا 

 اهتماما بالنواحي السياسية بسبب التفاعل الذي توفره هذه الشبكات. أكثر أصبحواعلى أنهم 

 ( مواقع التواصل مصدر للثقافة والمعلومات41جدول رقم )

مواقع التواصل 
لثقافة ل مصدرا

 والمعلومات
 النسبة العدد

Strongly 
Agree 

54 16% 

Agree 186 56% 

Neutral 42 13% 

Disagree 36 11% 

Strongly 
Disagree 

15 5% 

 %100 333 المجموع
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يرون  % 90 والمعلومات،للثقافة  ايرون انها مصدر %21( أن 11يتبين من الجدول )

الجدول ال يعتبرونها مصدرهم في الثقافة والمعلومات. يتبين من  %92إلى حد ما، 

، ومن ملشبكات في الحصول على معلوماتهم وثقافتهالكبير من مستخدمي هذه ا االعتماد

نشر معظم العينة بالواتس ثب ودوره في  واستشهدالمقابالت أكد البعض على ذلك 

 ، وعدد ثخر من العينة أكد على أهمية تويتر في التثقيف. المعلومات الثقافية والدينية

 

 ةطروح( شبكات التواصل وتكوين رأي حول الموضوعات الم40جدول )

دور مواقع التواصل 
اإلجتماعي في تكوين 
 رأي حول موضوع ما 

 النسبة العدد

Strongly Agree 66 20% 

Agree 171 51% 

Neutral 51 15% 

Disagree 42 13% 

Strongly 
Disagree 

3 1% 

 %100 333 المجموع

 التواصل في دور شبكاتمن العينة توافق على  %29( أن 19يتبين من الجدول )

يرون أنهم ال  %94إلى حد ما،  %99عدتهم في تكوين رأي حول موضوع ما، مسا

تساعدهم في تكوين رأي حول موضوع ما. وهذا يوضح إلى أي مدى هناك اعتماد من 

 مستخدمي هذه المواقع في تكوين رأيهم في الحكم على الكثير من القضايا.
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 مقارنة بالوسائل التقليدية  عيالتواصل االجتما( قبول الجمهور لوسائل 44جدول )

وسائل التواصل    
تقبلها  االجتماعي ومدى

باإلعالم  مقارنة
 التقليدي 

 النسبة العدد

Strongly Agree 102 31% 

Agree 156 47% 

Neutral 51 15% 

Disagree 24 7% 

Strongly 
Disagree 

0 0% 

 %100 333 المجموع

نة ترى أن وسائل التواصل االجتماعي تلقي من العي %21( أن 11يتضح من الجدول )

فقط يرون أن قبولهم  %2، محايدون %99و قبوال أكثر من وسائل اإلعالم التقليدية،

لوسائل قبول الجمهور  يتضح مدىلإلعالم التقليدي أكبر من وسائل التواصل. ولكن 

 لها، وهذا يعكس مدى تأثيرها على الجمهور. االجتماعي وتفصيله التواصل

 ( شبكات التواصل االجتماعي تؤدي إلى مشكالت نفسية43دول )ج

يؤدي استخدام اإلنترنت 
إلى مشكالت نفسية مثل 

 االنطواء واالكتئاب
 النسبة العدد

Strongly Agree 30 9% 

Agree 120 36% 

Neutral 84 25% 

Disagree 72 22% 

Strongly 
Disagree 

27 8% 

 %100 333 المجموع

من العينة يرون أن شبكات التواصل لها تأثير نفسي  %49( أن 10دول )يتبين من الج

من الجمهور يرون أنها ليس لها تأثير نفسي  %01إلى حد ما،  %19و على الجمهور،

 سيء على الجمهور. 
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 ( متابعة مواقع التواصل للمؤسسات األمنية42جدول )

متابعة مواقع التواصل 
االجتماعي للمؤسسات 

اجهزة  األمنية مثل
 الشرطة

 النسبة العدد

 %19 63 نعم

 %42 138 ال

 %39 129 أحيانا

 %100 330 المجموع

 

األمنية، و  التواصل للمؤسساتفقط يتابعون مواقع  %91 أن (14يتبين من الجدول )

في بعض األحيان، يتبين ضعف المتابعين لمواقع المؤسسات  %01ال يتابعونها،  41%

الكثير ال يعرف حسابات  إلى أنيرجع المتابعة  تبين أن عدمقابالت ومن خالل الماألمنية، 

هذه المؤسسات على مواقع التواصل، والبعض يرى أنه يزور الموقع فقط في حالة طلبه 

لخدمة من الخدمات من المؤسسة األمنية، والبعض ليس لديه الثقة في ما تقوله هذه المواقع 

 او الشبكات الخاصة بهذه المؤسسات.

  

 ( مساهمة وسائل التواصل في نشر الوعي األمني41جدول )

 مساهمة مواقع
التواصل اإلجتماعي 

في نشر الوعي 
 األمني لدى الجمهور

 النسبة العدد

 %53 174 نعم

 %15 48 ال

 %33 108 أحيانا

 %100 330 المجموع

يمكن أن من العينة ترى أن وسائل التواصل االجتماعي  %90( ان 19يتبين من الجدول )

يرون انها يمكن أن  % 00ون أنها ال تساهم، ري %99 األمني،تساهم في نشر الوعي 
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بحيث تالقي  التوعية وتقديم مادةمر يتوقف على طريقة عرض . ولكن األأو ال تساهم تساهم

 قبوال من الجمهور.

 ( المعلومات التي تفضل أن تراها على مواقع المؤسسات األمنية46جدول رقم )

لومات التي تحب أن المع
تجدها في مواقع التواصل 

االجتماعي للمؤسسة 
 األمنية 

 النسبة العدد

الخدمات التي تقدمها 
 المؤسسة

210 63% 

 %29 96 أخبار المؤسسة

 %40 132 األنشطة والفعاليات

 %53 177 التوعية بمخاطر الجريمة

 

 و مؤسسات األمنية،يفضلون معلومات عن خدمات ال %20( أن 12يتبين من الجدول )

الجريمة، عن مخاطر  %90 و عن أنشطتها وفعالياتها، %41 و عن أخبارها، 11%

معرفة معلومات حول مخاطر الجريمة  الجمهور فيلى رغبة وتشير الجزئية األخيرة إ

 وكيفية تجنبها.

 

 

 الخاتمة:

نات التي تم من تحليل ودراسة الوضع الراهن من خالل الدراسات السابقة ومن تحليل البيا

الحصول عليها من اإلستبيان، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه 

تكوين الرأي العام   تم التوصل  التواصل االجتماعي في وسائلالمؤسسة األمنية، وتاثير 

إلى عدد من النتائج ، وتم إقتراح عدد من التوصيات التي من شأنها تطوير وتحسين أداء 

 التواصل االجتماعي. وسائلمؤسسة األمنية  في التعامل مع اآلثار المترتبة على ال

 

 النتائج:أوال: 

التواصل االجتماعي لها تأثير على الجهاز األمني ، نظرا لما نتج  وسائلمما ال شك فيه أن 

عنها من ثثار سلبية تمثلت في ظهور أنماط مختلفة من الجريمة لم يشهدها الجهاز األمني 



 

64 
  

عليها  تحديات على المؤسسة األمنية وفرضتن قبل ، هذه النوعية من الجرائم فرضت  م

بكات، وفي ضوء ما جاء في تحليل الش هذه  أن تبذل جهودا لمواجهة  اآلثار المترتبة على

 وسائلالدراسات السابقة ومتابعة القضايا المنشورة عبر وسائل اإلعالم عن  اإلستبيان و

 يتضح اآلتي:التواصل االجتماعي 

التواصل االجتماعي لعبت دورا كبيرا في تشكيل الرأي العام عند  وسائلأن  -9

وخاصة ئة األكثر إستخداما لهذه الشبكات، الجمهور وخاصة فئة الشباب، ألنها الف

دورا كبيرا في إحداث تغيير في العالم العربي من خالل دورها في   تبعد أن لعب

 ة.الحشد والتاييد للثورات العربي

تبين من الدراسة أن هناك  بعض اآلثار السلبية المترتبة على هذه الشبكات   -1

وخاصة في تروجها للشائعات ، وخلق نوع من العزلة نتيجة قضاء ساعات طويلة 

على  هذه الشبكات وتكوين العديد من الصداقات اإلفتراضية من أشخاص في 

 أماكن ودول غير موجودة بها هؤالء األصدقاء.

ن الدراسة أن شبكات التواصل االجتماعي لها دور كبير في توجيه يتضح م -0

الجمهور وتكوين الراي العام، ويتضح ذلك من خالل الدراسات التي تناولت دورها 

في المشاركة المجتمعية ودورها في تكوين الرأي العام، وخاصة في ظل التفاعلية 

ت واألجهزة الحديثة التي التي تتميز بها الشبكات وسرعة التواصل وتوافر اإلنترن

 تساعد الجمهور في التعامل مع هذه الشبكات.

تبين من نتائج اإلستبيان أن الفيس بوك هو أكثر وسائل التواصل إستخداما بنسبة  -4

 (.%49) (، تويتر%21واتس ثب ) (،29%)

الحصول على األخبار  األولي فيالمرتبة  االجتماعي فيالتواصل  تأتي شبكات -9

الثالثة المواقع اإللكترونية  ( والمرتبة%41بة الثانية التليفزيون )(، والمرت29%)

في المرتبة األخيرة بنسبة  ( واإلذاعة%10المرتبة الرابعة الصحف ) (،42%)

(99%.) 

 التثقيف بنسبةالتواصل االجتماعي المصدر األول في الحصول على  تحتل شبكات -2

، يليها %41واإلذاعة  ليفزيونلتقليدية الت، وتأتي بعدها وسائل اإلعالم ا 91%

 .%01الكتب والمجالت بنسبة 
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توصلت الدراسة إلى أن من أسباب وقوع الشباب ضحايا للجريمة اإللكترونية       -2

وتقليد  %42وغياب التوعية األمنية  ،%24عدم المعرفة بمخاطر اإلنترنت بنسبة 

 .%11 األخرين

يث بلغت نسبة من يتابعونها ضعف متابعة الجمهور لمواقع المؤسسات األمنية ح -1

 في بعض األحيان. %01وال يتابعونها،  %41و، %91بشكل دائم 

الخدمات التي هي  األمنية،المعلومات التي يفضلها الجمهور على مواقع المؤسسات  -1

 والتوعية بمخاطر الجريمة. تقدمها،

ترى أن مواقع التواصل يمكن أن تساهم في  %90وتبين أن هناك نسبة كبيرة  -91

 شر الوعي األمني.ن

نسبة  لالستبيان،تبين من الدراسة أن الغالبية العظمي من العينة من المستجيبين  -99

وهذا دليل على أن جهاز المحمول  أجابوا عليه من خالل هاتفهم المحمول. 12%

 أصبح وسيلة مهمة في التواصل والتفاعل مع األحداث.

االجتماعي ل مواقع التواصل على الرغم من أن العدد الذين تم استهدفهم من خال  -91

شخص تقريبا إال أن نسبة  4111عن يزيد تم اختيارها إلجراء البحث  التي

م عبر خالل المقابالت معه فقط، ومناستمارة  000ضعيفة  تاالستجابة جاء

ضياع الوقت في اإلجابة عن استطالعات الرأي ب الشات تبين أن معظمهم ال يح

مشغول طوال إلى انه  بنتائجها، باإلضافةفيما بعد  ألنه ال يستفيد منها وال يعلم

 .مع ثخرينالحديث في الوقت بموضوعات يبحث عنها أو 

 

 التوصيات:ثانيا: 

 از األمني هو دور وقائي وليس دور عالجيهتأتي هذه التوصيات إنطالقا من أن دور الج

ثم التدخل  تقع  إنتظارها حتى وليس جريمة ، بعبارة أخرى أن دوره هو منع وقوع الفقط 

التواصل  وسائلا. وتركز التوصيات على تصور مقترح لتقليل اآلثار السلبية لللتعامل معه

 االجتماعي وتأثيرها على الجهاز األمني.

 

تنمية الوعي و التواصل اإلجتماعي   وسائلالتوعية بمخاطر برنامج التوصية األولي: 

 مني لدى الجمهور.حس األلوا
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على نشر المعلومات  واألخبار التي تساعد المؤسسة األمنية في تركز هذه التوصية 

الجهاز األمني بتنفيذ  ويقوم . اآلثار السلبية لشبكات التواصل االجتماعي  تخفيض 

ستهدف طالب المدارس اإلعدادية والثانوية وطالب الجامعات وية تتوعو ةبرامج تثقيفي

 والجاليات.

 اهداف البرنامج:

 وثثارها على األمن. التواصل االجتماعي وسائلاطر تعريف الجمهور بمخ -

 .وكيفية مواجهة الشائعات التعامل اآلمن مع هذه الوسائل -

كيفية التواصل مع الجهاز  األمني في حالة شكوك في وجود مخاطر من التعامل  -

  .التواصل االجتماعي وسائل

 تعزيز التنسيق بين مستخدمي الشبكة والجهاز األمني. -

 ئم المرتكبة من خالل مواقع التواصل االجتماعي.تخفيض الجرا -

في حفظ األمن وتطبيق القانون ومساعدة انب اإلنساني لرجل الشرطة ودوره الج -

 .الجمهور ، وليس دوره فقط مخالفة الناس ومعاقبتهم 

نشطة والفعاليات التي تقيمها المؤسسة األمنية ودعوة الشباب تعريف الجمهور باأل  -

 .تالفعالياللمشاركة في هذه 

تعريف الجمهور بمخاطر الجريمة على المجتمع ، وخاصة الجريمة اإللكترونية،  -

التي تحكي قصص التواصل  وسائلمن خالل نشر برامج توعية غير مباشرة على 

 لكتروني نتيجة عدم  درايتهم بالتعامل مع الشبكة.التواصل اال وسائللضحايا 

 

 آليات التنفيذ:

األمنية يتم من خاللها نشر األخبار واألنشطة والفعاليات  إنشاء حسابات للمؤسسات -0

وخاصة فئة  التي تقدمها المؤسسى  على  أن تتضمن األنشطة تعريف الجمهور

التواصل ، واإلجابة عن إستفسارات الجمهور في كل ما  وسائلبمخاطر الشباب 

 يتعلق بالمؤسسة األمنية وخدماتها.

ؤسسة األمنية يمكن تنزيله مجاني على خاص بالم Applicationتصميم تطبيق  -4

التواصل مع المؤسسات األمنية  واإليباد وغيرها يمكن من خاللها أجهزة الموبايل

 ومعرفة أخبارها.
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، يةومحاضرات توعية موجهة لطالب الجامعات والمدارس اإلعدادية والثانلقاء إ -0

، اصةمع الموظفين في المؤسسات الحكومية والخو ،لقاءات مع الجاليات و

الرسائل و، استخدام القنوات اإلعالمية التقليدية مثل اإلذاعة والتليفزيون والجرائد و

  .النصية

وعنوان  ،التوعية كل ثالثة شهور ة لبرنامجمختلف أشكال يقترح أن يكون هناك  -4

يكون تركيز البرنامج عليه بالكامل   وتكون  ، بحيث مختلف وهدف مختلف

 الكامل للفئة المستهدف على سبيل المثال:الرسالة اإلعالمية موجهة ب

 دور أولياء األمور في مواجهة  مخاطر شبكات التواصل     :المحور األول

، وتوجه الحملة إلى أولياء األمور لتوضيح دورهم ومسئوليتهم في  ياالجتماع

 حماية أبنائهم.

 وع تناول الموضتو ،دور وزارة األوقاف والمؤسسات الدينية  :المحور الثاني

من الناحية الدينية واألخالقية وتأثيره على القيم اإلسالمية والعربية والعادات 

 والتقاليد.

 دور التعليم والتعليم العالي، ويركز على  مخاطر هذه الشبكات  :المحور الثالث

 ضياع وقت المتعلم  وتأثيرها على التحصيل الدراسي. في

 المعلومات في مواجهة دور المتخصصين في تكنولوجيا  :المحور الرابع

التواصل االجتماعي، حيث يقوم بهذه اللقاء من خالل  وسائلمخاطر 

متخصصين بهدف التوعية وتوعية فئات المجتمع بالبرامج التي تساعد أولياء 

ولياء يتابع أحماية أجهزتهم من االختراق ، وكيف  بكيفيةاألمور والطالب 

 عرض للمخاطر.لتأبنائهم والعمل على حمايتهم من امور األ

 مالحظة:

على أسلوب اإلعالم غير المباشر بشكل كبير ألنه اإلعالمية  يجب أن تركز الحملة 

كثر تأثيرا في الجمهور ، بمعنى أن يتم عرض الموضوع من خالل قصص واقعية األ

مي الشبكة، أو عرض دراسات تم تنفيذها رجلم وقضايا حدثت للجمهور وجعلته ضحايا

تخدام هذه الشبكات، بحيث تتناسب كل قضية سلبية المترتبة على اسوأظهرت اآلثار ال

الجوائز باإلضافة إلى استخدام التحفيز مثل  .مع موضوع المحور الذي تطرحة الحملة

 وقصيرة وكلماتهااإلعالمية سريعة وفورية  الرسالةوأن والمسابقات لجذب الجمهور، 
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ضوعات الطويلة ال تلقي قبوال عن واضحة ومحدودة لسهولة االطالع عليها، ألن المو

 مستخدمي هذه المواقع.

 التوصية الثانية: التشريعات والقوانين:

ضرورة سن تشريعات وقوانين تجرم جميع األفعال الخاطئة من خالل شبكات اإلنترنت 

 بحيث تشمل التشريعات:

  خاطئ يوقع الضرر على  الشبكات استخدامعقوبات رادعة لمن يستخدم هذه

 و على اآلخرين.الشخص أ

  التواصل االجتماعي أن يكون  وسائلإلزام المؤسسات والجهات العاملة في مجال

لديها متخصصين في الشبكات وحمايتها من االختراق وأن يتم استخدام التكنولوجيا 

 .الشبكات حماية هذهالحديثة في 

 التوصية الثالثة: الدراسات العلمية

المراكز المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات التعاون مع المؤسسات األمنية بالتنسيق وقيام 

التي تستخدم بشكل مستمر  مستمرة لدراسة التكنولوجياواالتصال واإلعالم بعمل دراسات 

لتحليل  ةدراسات مستمر الوقت عملومعرفة مدى تأثيرها على أمن المستخدمين، وفي نفس 

التوجهات العامة  لمعرفة االجتماعيالتواصل  على شبكاتمحتوى ومضمون ما ينشر 

 على الجانب األمني. تأثيرومتابعة مختلف القضايا التي لها 

 تواصل عربية  وسائلمسابقة إلطالق  التوصية الرابعة:  

 المعلومات إلىعمل مسابقات بحثية لتشجيع الشباب والمتخصصين في مجال تكنولوجيا 

جديدة عربية على غرار الفيس  ئلوساابتكار البرامج المتطورة لحماية الشبكة، وإطالق 

 كات.أكبر عدد من الشباب العربي والمسلم في هذه الشب لضموتويتر بوك 

 إنشاء مرصد إعالمي  التوصية الخامسة:

التواصل االجتماعي، وتحليله من  وسائلعمل مرصد إعالمي يقوم على متابعة ما يدور في 

القضايا  ورؤيته حولمهور جالتوجهات الموجودة لدى ال المتخصصين لمعرفةخالل 

ومعالجة المشكالت  اعلى الساحة، ومتابعة ما يصدر من شائعات للتعامل معه المطروحة.

 وتأثيرها على العملية األمنية. الشبكات تطورهاوالمخاطر التي يتم تداولها على 

 التواصل االجتماعي وسائل مع آثار ودولية للتعاملشراكة عربية التوصية السادسة:  
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كثير من األحيان  والضحية فيأن مسرح الجريمة اصل هو التو وسائلمخاطر أهم ما أن ب

فإن األمر يتطلب وجود اتفاق أو بروتكول  ثخر،مكان ومرتكب الجريمة في مكان  يكون في

التواصل  وسائلأو استراتيجية تلتزم بها الدول للتعامل مع المشكالت التي تقع من خالل 

 ا تكون خارج حدود الدولة.االجتماعي وخاصة عندم

التوصية السابعة: تطوير مهارات العاملين في المؤسسات األمنية في مجال الجرائم  

 .اإللكترونية واإلعالم

التواصل  متابعة واقعورة تنفيذ برامج تدريبية وإعداد كادر متخصص للعاملين على رض

ين بالتحقيق في القضايا االجتماعي سواء من المتخصصين من النواحي الفنية، أو القائم

التواصل االجتماعي، أو للمتخصصين في اإلعالم األمني  وسائلالمرتكبة من خالل 

ع أن يتعامل مع مخاطر هذه حتى يكون هناك كادر متخصص يستطي الداخلية،بوزارات 

 وتقليل ثثارها السلبية. الشبكات

 المعلومات:التوصية الثامنة: إنشاء مركز متخصص في أمن 

 الدولة،وزارة الداخلية يكون هدفه حماية المواقع اإللكترونية للمؤسسات داخل المركز ع يتب 

 معها.ووضع الخطط للتعامل  اإللكترونية ومصادرهاوتحليل الفيروسات ومتابعة الهجمات 

التواصل  وسائل األمنية معمؤشرات قياس أداء تعامل المؤسسة  التاسعة:التوصية 

 االجتماعي 

وما يمكن إدارته يمكن  إدارته،ما يمكن قياسه يمكن  وهيمنهجية القياس  انطالقا من 

تنفيذه، يتطلب األمر من المؤسسة األمنية أن تقيس بشكل مستمر مدى كفاءتها في تنفيذ 

 ويمكن عرض أهم هذه اآلليات: .التوصيات السابقة من خالل وضع معايير مؤشرات

  لمعرفة رأيه فيما تقدمة المؤسسة األمنية االستطالع الدائم والمستمر لرأي الجمهور

االلكترونية واآلثار المترتبة على هذه  مواجهة الجرائممجال في من برامج توعية   

الشبكات ومعرفة مدى استفادتهم من برامج التوعية التي تقوم بها المؤسسات 

 األمنية.

ي مجال التوعية مثال :مؤشر أداء : أال يقل رضاء الجمهور عن أداء الجهاز األمني ف

 .%(11)التواصل االجتماعي عن  وسائلب
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  وسائلالتحليل المستمر للجرائم اإللكترونية والمخاطر الناتجة عن سوء استخدام 

التواصل االجتماعي ومدى تحسنها بعد تنفيذ الجهود المخططة من قبل المؤسسة 

 األمنية.

التواصل االجتماعي  وسائلة عن الناتج االلكترونية   ضحايا الجرائم زيد عددي مثال: أال

 ألف نسمة. 011( لكل 11عن )

 المؤسسة األمنية أداء ي ومعرفة مدى التحسن في رقياس كفاءة أداء العنصر البش

التواصل  وسائلالجمهور مع  عن تعاملالناتجة  مع األخطاءفي التعامل 

 االجتماعي.

 منها.عدد القضايا التي يتم االنتهاء  أداء: مثال مؤشر

 التي نفذتها المؤسسة األمنية. عدد برامج التوعيةال مؤشر: مث

  .تم إحباطها قبل وقوعها الهجمات التيعدد الجرائم أو االختراقات أو  أداء: مثال مؤشر

  لمواجهة مخاطرمدى كفاءة األجهزة المتخصصة المسئولة عن الدراسات المطلوبة 

 التواصل االجتماعي وسائل

 راسات التي تم إنجازها.الد أداء: عددمثال مؤشر 

 مثال مؤشر أداء: عدد الدراسات التي تم تطبيق نتائجها 

 

 


