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  السلميالدیمقراطي في التحول الجدیدةدور وسائل اإلعالم واالتصال 

 2مبطوش العلجة.                              د 1بوجناف خالدية. د

 

: ملخص

السلمي  الدديقراطي يف التحوؿ اجلديدة كاالتصاؿ اإلعالـ كسائل من خالؿ ىذه الورقة البحثية إبراز دكر دؼنو
جعلت  إعالمية، اتصالية ألغراض الباردة احلرب بعد كاسعا شيوعا الرقمية اليت القت التكنولوجيا خصوصا بعد موجة

تسهيل  هبدؼ"اإلعالـ البديل  " ػػػػػػب تدعى متعددة كسائط أفرز الذم الرقمي اإلعالـ خالؿ من صغَتة قرية العامل
  .الشعوب بُت الثقافات كنشر األفراد بُت التواصل

        كبغية حتقيق اذلدؼ ادلتوخى قمنا بدراسة قياسية دلعرفة أىم ادلتغَتات اليت سامهت يف التغيَت السياسي، كتوصلت 
 . احلديثة أثر كبَت أدل إىل التحوؿ الدديقراطي السلميكسائل اإلعالـ كاالتصاؿالدراسة إىل نتيجة مفادىا أف ؿ

. اإلعالـ البديل، التغيَت السياسي ، السلمي الدديقراطي التحوؿ، احلديثة كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ :الكلمات المفتاحية

Abstract 

This paper aims to show the role of the new media and communication in 
peaceful democratic transition, especially after the digital age technologies, which 
widely spread after the Cold War for media and communication purposes, convert 
the world to small village through the digital media, which produced a new 
multimedia called "alternative media" In order to facilitate the communication 
between individuals and the cultural exchanges. 

In order to validate the proposed objective, a standard study have been done to 
find the most important effects that change political systems.the finding of the 
invistigation have showd that the new  media and communication tools have an 
important role in the peaceful democratic transition. 

Keywords: Modern Media and Communication, Peaceful Democratic 
Transformation, Political Change, Alternative Media. 
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 :مقدمة

 ضلو كالتغيَت احلرية كالدديقراطية على حصوذلا سبيل يف ادلتاحة الوسائل كل استخداـ إىل سابقا الشعوب سعت
 عن النظر بغض فيها، بارزا دكرا لو ككاف التغيَت رافق عمليات الذم "البديل اإلعالـ" الوسائل تلك رأس كعلى األفضل،

 اإلعالمية الوسيلة نوع إىل إضافة ادلتاحة، السياسية احلرية كمدل من نظاـ السياسي، فيها كلد اليت البيئة طبيعة
 .التقليدم اإلعالـ يعاين كاف كما ادلستخدمة،

  :إشكالية البحث

سة تبدأ من ارالد فهذه ،السياسي يَت يف التغاجلديدةسة تبحث يف دكر كسائل اإلعالـ كاإلتصاؿ ا ألف الدرانظر
.  ىذاكمنای ةی الباردة، إىل غااحلربهناية  منذ السياسيت يف اجلانب يَتا كما ساىم بو من تغدیبوادر ظهور اإلعالـ اجلد

:  ضوء ما سبق نطرح األشكاؿ التايل كعلى

 ذلك؟ حدثی فی وك؟دیمقراطيا سلميا  اریی أن تحدث تغالجدیدة لوسائل اإلعالم واالتصال مكنی هل

: يف كتندرج ضمن ىذه اإلشكالية الرئيسية رلموعة من األسئلة الفرعية، اليت تتمثل أساسا

 ؟آلية تغيَت دديقراطي سلمي خلق اجلديدة استطاعت كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ ؼیؾ -
 ىنة؟ا الرةیطارؽًن يف التحوالت الددةیما دكر كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلد -
  م العاـ؟أ الرقی على توجدةی تعمل كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلدؼیؾ -

 : التاليةيةسوؼ نسعى من خالؿ ىذا البحث إىل التحقق من صحة أك خطأ الفرض: فرضيات البحث

. " السلميالدديقراطي يف التحوؿ اجلديدة أف تساىمكسائل اإلعالـ كاالتصاؿ ؿ ديكن"

 :أهمية البحث

 كالتغيَت اجلديدة كاالتصاؿ اإلعالـ كسائل متغَتم بُت العالقة حبث زلاكلتو خالؿ من أمهيتو يستمد ىذا البحث
 فالبعض النوع، ىذا من الدراسات قلة يف تكمن أمهية ادلوضوع أف كما .الصغَتة القرية مبثابة أصبح عامل يف السياسي

أمهية  تعطي كال العريب، الربيع ثورات قياـ يف كدكرىا االجتماعي التواصل شبكات حوؿ إشكاليات يتحدث ادلتوفر منها
  .اإللكًتكين اإلرىاب كانتشار السياسية ادلشاركة مثل األخرل القضايا لبقية

 : أهداف البحث

 كاالتصاؿ اإلعالـ كسائلؿاليت ديكن التغيَتات ك التطورات يتمثل اذلدؼ الرئيسي ذلذا البحث يف التعرؼ على       
: ، كينبثق عن ىذا اذلدؼ الرئيسي رلموعة من األىداؼ الفرعية اليت تتمثل يف أف حتدثواجلديدة



 عملية يف اجلديدة كاالتصاؿ اإلعالـ كسائل كحتدثو أحدثتو الذم التأثَت ككيفية آلية شكل، طبيعة، على التعرؼ -
 .السياسي التغيَت

 السلمي التغيَت على ساعدت اليت اجلديدة الفواعل كأحد اجلديدة كاالتصاؿ اإلعالـ كسائل دكر إبراز -
 .الدديقراطي

 الجانب النظري: أوال 
 :واالتصال الجدیدة اإلعالم عموميات حول وسائل .1

:  منهاكادلصطلحات ادلسميات  منالعديد ىای علطلقی ثی حاجلديدةدفات كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اتتعدد مر      
 الشبكي ،كيتبری، اإلعالـ الس الوسائط ادلتعددة، اإلعالـ اإلعالـ الرقمي، اإلعالـ التفاعلي، إعالـ ادلعلومات، إعالـ

  كاالتصاؿ كسهولة استخدامهااإلعالـ كسائلف سرعة انتشار كما أ. التشعييباإلعالـ  كاحلي على خطوط االتصاؿ
، أك عن طريق عمتدلجأفراد ا ىلإدتع، من خالؿ نقل أمناط كقيم كسلوكيات جديدة دلجداخل ا جعلها تضطلع بأدكار أكرب

 كمواقع التواصل اإلجتماعي، شلا خلق نوعا من  االنًتنيتتواصل األفراد كتفاعلهم داخل الفضاء االفًتاضي الذم توفره
 .خاصة لدل فئة الشبابعلى السلوكيات كالقيم األصيلة  ادلضامُت كأثرىا التوجس كالقلق من ىذه

 :الجدیدة وسائل اإلعالم واالتصال تعریف 1.1

 بإمكانيةالناس  من  للمجموعاتمسحی مبا ةی الرقمئةی يف اإلعالـ كاالتصاؿ يف البدةیالطرؽ اجلد"بػػػػػػ تعرؼ 
كاجملموعات بإمساع أصواهتم كأصوات  دا تسمح لألفرئةیب االنتقاء كالتجمع على األنًتنت، كتبادؿ ادلعلومات، كىي

 .3 "مجعأرلتمعاهتم إىل العامل 

باالتصاؿ، كتتمثل ىذه األدكات أساسا يف احلاسبات  اـیاألدكات كالنظم اليت تساعد على الق: " بأهناكما تعرؼ
 4".اإللكًتكنية

: وسائل اإلعالم واالتصال الجدیدةمميزات 2.1

: 5 يفإيضاحها كنًن من اخلصائص دی بالعددةی كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلدتتميز

 ثی حتبادلية أم االجتاهثنائية  القائم باالتصاؿ ك ادلتلقي األد كار، كتكوف شلارسة االتصاؿ تبادؿی ثیح: ةیالتفاعل- 
. الطرفُت ين ىناؾ حوار بكوفی

.  أك مرسالمستقبال  يف الوقت ادلناسب للفرد، سواء كافاالتصالية العملية التفاعل مع إمكانية كىي :التزامنية- 
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 ا ناشركوفیف أ طةیبس  أدكاتتلكًن لكل شخص اجلديدة كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ حی تت:المشاركة واالنتشار- 
. اآلخرينبإرساؿ رسالتو إىل 

 احلاسب ادلتنقل مثل  تصاحب ادلتلقي كادلرسل،ثی بحاجلديدة ىذه الوسائل ؿ نقكنًن ثی ح:الحركة والمرونة- 
. ةی الشبكات الالسلكمن  باالستفادةة،ی كاألجهزة الكفة،یكحاسب األنًتنت كاذلاتف اجلواؿ، كاذلواتف الذؾ

.  تتخطى حواجز اؿ زماف كادلكاف كالرقابةة،ی عاملئةی االتصاؿ بئةی أصبحت بثی ح:الكونية- 

  النصوص كالصوتمثل  استخداـ كل كسائل االتصاؿ،متی اجلديدة يف كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ :اندماج الوسائط- 
.  األبعادةی كثالثةی ثنائةیافیكالصورة الثابتة كالصور ادلتحركة، كالرسـو الب

ت اكاسًتجاعها،كجزء من قدراالتصالية  كحفظ الرسائل فی على ادلتلقي ختزسهلی ثی ح: والحفظنیالتخز- 
 . بذاهتالةیكخصائص الوس

 :الجدیدة واالتصال اإلعالم وسائل وظائف 3.1

 أك حسب ادلعلومة  الرسالة أكإيصاؿد من خالؿ اتتعدد كظائف كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ حسب اذلدؼ ادلر
 :ك تتمثل ىذه الوظائف فيمايلي. كالدكلية ةیئی األثر الذم تسعى ألف حتققو، أك حسب الظركؼ البنوعية

 عن دان ی الشخصي بعاحلاسب  معطويلة الفرد لساعات تعاملی ثی االتصاؿ الرقمي، حمن خالؿ العزلة فك -
 6. كاقع كمهيإطارمج احلاسوب أك الشبكات يف ا من خالؿ بر،احلقيقي يف الواقع باآلخريناالتصاؿ 

 الوظيفة تقدـ اليتاإلعالمية  تتوافر اآلالؼ من ادلواقع ثی اإلعالـ، حسرعة كاإلخباريةسهولة االتصاؿ بادلواقع  -
. كقوعها  من العامل يف حلظةةير كتنشر الوقائع كاألحداث اليت تتم يف بقاع كث،اإلخبارية

 أف تسهم يف كن ًن من األفكار حبثىاير األفكار اليت تنادم هبا، كمناىضة غديی بالتعبئة لتأاـیالقدرة على الق -
 الوعي ةی كبالتايل تساىم يف تنم،يند يف كقت معا كاألفرای أك عادلي ضلو ادلواقف كالقضاميیم عاـ إقلأ رفیتكو

 .الدديقراطي
 هبا دتيزتاخلصائص اليت  جةی مسبوؽ، نتير غؿ بالضخامة بشكزی ادلعلومات ادلتعددة كادلتنوعة اليت تتمًنتقد -

 . كسهولة اإلتاحة التخزين، كأمهها سعة اجلديدة االتصاؿ كسائل اإلعالـ ك
 ملموسا الستفادة تقدما حققت دكؿ العاملحيث  ـ،ی يف رلاؿ التعلدیتوسع يف استخداـ كسائل اإلعالـ اجلداؿ -

 عن بعد، كالتعلم ـی اخلاصة بالتعلكاالسًتاتيجيات ار ادلفاىيمكانتش ةیـی اخلدمة التعلـيیمن شبكة األنًتنت يف تق
  7.ىايركغ... ضي ااالفًت ـیمن خالؿ الشبكات كالتعل
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 حتقق نسبة أكرب اليت  كخصوصا بالنسبة للمواقعادلعلنُت لدل يراجد صدل كبالذم ك كاإلعالف التسويق سهولة -
 أك رلانية ذلذه ادلواقع كالشركات اليت تقدـ اخلدمات ادلتعددة سواء كانت ىا،یيف االستخداـ كالدخوؿ عل

 .مدفوعة
 : في النظم السياسيةالدیمقراطي التحول .2

 : الدیمقراطي التحول مفهوم 1.2

دديقراطية إىل صيغة أخرل أكثر دديقراطية،  يشَت معٌت التحوؿ الدديقراطي إىل تغيَت النظاـ السياسي من صيغة غَت
 من خالؿ عمليات تو السياسية كاجتاىاتو تعديل مؤسساطريق عن اجملتمع حتوؿ إليهامكالتحوؿ الدديقراطي عملية تدرجيية 

 كبنية السلطة التشريعية كمنط الثقافة السياسية السائدة كشرعية السلطة السياسية كإجراءات شىت ترتبط بطبيعة األحزاب
 8.السياسية

 :مراحل التحول الدیمقراطي 2.2
: 9ديكن تقسيم مراحل التحوؿ الدديقراطي إىل أربعة مراحل ىي

  إرضاء مصاحل منهبدؼ خالذلا العديد من الصراعات اجملتمع يشهد : مرحلة القضاء على النظام السلطوي 1.2.2
 يًتتب على ال  عملية التحوؿ كحتديد قواعد اللعبة السياسية كالفاعلُت ادلسموح ذلم بدخوؿ الساحة السياسية، كقديقودكا
مبقاكمة التحوؿ من قبل النخب  النظاـ السلطوم بالضركرة قياـ نظاـ دديقراطي، كيعود ىذا الفشل إىل أسباب تتعلقاهنيار 

االجتماعية كاالقتصادية ك الثقافية ك ادلؤسسات  سواء العسكرية أك ادلدنية ادلعادية لو، أك حىت نتيجة غياب األكضاع
. ادلالئمة 

 يتم اختاذ قرار التحوؿ عندما يستجيب النظاـ لضغوطات البيئتُت: مرحلة اتخاذ قرار التحول الدیمقراطي 2.2.2
السلطوم جنبا إىل  الداخلية كاخلارجية بغرض التكيف ك احلفاظ على ذاتو، كقد توجد يف ىذه ادلرحلة مؤسسات النظاـ

 إىل تقاسم السلطة ادلطاؼ ايةنهجنب مع مؤسسات النظاـ الدديقراطي اجلديد، شلا يضطر الدديقراطيُت كالسلطويُت يف 
. ا بينهم سواء بالصراع أك اإلتفاؽ يـف

 عن  يصبح االعتقاد لدل الفاعلُت السياسيُت الرئيسيُت بعدـ كجود بديل:مرحلة تدعيم النظام الدیمقراطي 3.2.2
 ادلوركثة ادلؤسسات العملية الدديقراطية للوصوؿ إىل السلطة كبالتايل يتحقق التماسك الدديقراطي بتخلي النظاـ اجلديد عن

كما أف رضا النخبة . الدديقراطية عن النظاـ السلطوم القدًن كيف نفس الوقت بناء مؤسسات جديدة تفرز القواعد
 ادلدنية على ادلؤسسة العسكرية من خالؿ السيطرة احلاكمة بالًتتيبات ادلرتبطة بادلشاركة الواسعة يف االنتخابات كحتقيق

.  حتقيق الدعم كالتماسك الدديقراطي انه من شأمسائل إخضاع اجليش كأجهزتو لسيطرة الرئاسة ادلدنية ادلنتخبة ىي
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 ادلشاركة  إىل حتسُت األداء الدديقراطي كالرفع من كفاءة كقدرة ادلواطنُت علىهتدؼ :مرحلة النضج الدیمقراطي 4.2.2
 حبيث يتمتع اإلجتماعية حتقق ىذه ادلرحلة من جهة الدديقراطية كإمجاال. حبيث حتقق الدكلة الرفاىية االجتماعية دلواطنيها

 .كاجباهتم ادلواطنوف حبقوقهم ك

 : التحول الدیمقراطيشكالأ 3.2

نظاـ آخر دديقراطي أك ىي ادلسارات اليت   أك اإلجراءات اليت اختذىا التحوؿ من نظاـ سلطوم إىلمناطاألكىي 
 10:رئيسية للتحوؿ ىي ديكن التمييز بُت ثالث أشكاؿ، تتخذ للوصوؿ إىل الدديقراطية

السلطة احلاكمة للشعب حق  ففي ىذا النمط دتنح" مبنحة الدديقراطية"كيسميو البعض  : أعلى من التحول -
احلاكمة أف االنشقاؽ على النظاـ  كيكوف الدافع يف الغالب حينما تشعر القيادة ك النخبة. شلارسة الدديقراطية

 .كشيكة الوقوع القائم قد تصاعدت حدتو ك أف زلاكلة استخداـ القوة ضد اجلماىَت أصبحت
عن نظامها السلطوم الذم  للتخلي احلاكمة النخبة تضطر شكلاؿ ذلذا كفقا: التفاوض خالل من التحول -

 تلك الضغوطات الرأم كمصدر ،اهنيارهأصبح مهددا بعدـ االستقرار الداخلي كمعرضا لضغوطات عنيفة تنذر ب
 .اإلنساف العاـ كالضغوطات الغربية اللذاف يظهراف محاسا متزايدا للدديقراطية كحقوؽ

 الصراع أحيانا ك العنف أعماؿ حيث يفرض الشعب حتوال دديقراطيا بعد فًتة من: الشعب خالل من التحول -
 يؤدم شلا احلاكمة النخبة قوة يف هنيارا ادلقابل يف كادلعارضة،  القول نفوذ تصاعد عقب ذلك ينتج ك ، الدموم

 .السلطوم النظاـ اهنيار مث كمن ،هبا اإلطاحة إىل
 ".صامويل ىانتنغتوف" ك يوضح الشكل التايل مسار عملية التحوؿ الدديقراطي عند -

مسار عملية التحول الدیمقراطي (:  01)شكل رقم 

-  
، مصر،   القاىرة،2006مكتبة اآلداب، ،  التطور السياسي ك التحوؿ الدديقراطي، رشاد عبد الغفار القصيب،: ادلصدر

 .97ص

                                                           
، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو السياسية، (2008-  1988 )- دراسة حالة النظاـ السياسي اجلزائرم- مصطفى بلعور،  التحوؿ الدديقراطي يف النظم السياسية العربية - 10

 .42-40،  ص2009/2010فرع التنظيم السياسي ك اإلدارم، جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر، 



 : و االتصال الجدیدة في التحول الدیمقراطي في منطقة الوطن العربيدور وسائل اإلعالم .3
 :سنحاكؿ من خالؿ ىذا احملور سرد أىم العوامل اليت عملت على التحوؿ الدديقراطي يف منطقة الوطن العريب

 :شروط تحقق الدیمقراطية العربية1.3

: 11طية العربية يف اآليتاديقرللدكتتمثل شركط احلد األدىن 

تزمة بشركط ؿمية ـكؿمن الشرعية ادلقننة؛ بشرط أف تكوف سا ا قدرقًن بوجود معارضة، كاالستعداد إلعطائؿالتس -
. طية كمبادئ القانوف كالنظاـ كالدستوراية الدديقرؿالعم

كقانونيا، بالتغيَت أك التعديل احلكومي يف ظل ثبات الرمز الدستورم حملكم  مياؿطة سؿكضع آليات لتداكؿ الس -
. الشرعي، طبقا لألحكاـ الدستورية ادلقررة

كب التوافق السياسي ؿا عند الضركرة، بأسقبية يف البالد، االحتكاـ إيلؿدة األغارإم كأ رقعاة احلكم كحتسسامر -
. العاـ

 .جوء إىل العنفؿطية كافة، كعدـ اؿاية الدديقرؿالقبوؿ بشركط العم -
أدل انتشار كسائل اإلعالـ احلديثة ك القربة الكونية اإلعالمية إىل جعل النظم السياسية العربية يف موضع حرج  -

دفعها للتحوؿ الدديقراطي خاصة ك أف ادلواطن العريب أصبح يشاىد على كسائل اإلعالـ سقوط األنظمة 
 .الدكتاتورية 

:  التحول الدیمقراطي في الوطن العربي2.3

 االىتماـ زاد حيث الثمانيناتهناية  منذ الدديقراطي االنفتاح من موجة العربية السياسية النظم بعض شهدت
 موجة يف االستثناء هناكأ ك بدت اليت العربية ادلنطقة يف اإلنساف حقوؽ ك ادلدين اجملتمع ك الدديقراطية مبلف األكادديي

 .العشرين القرف سبعينيات منتصف منذ العامل اجتاحت اليت الدديقراطي التحوؿ
بعض النظم السياسية العربية خطوات أكثر جدية ضلو التحوؿ الدديقراطي مثل اجلزائر، األردف،  ك من جهة ثانية اختذت

. 11اليمن، الكويت، مصر ك البحرين، لكن بدرجات متفاكتة ادلغرب،
بسبب  من ىذا ادلنطلق يصعب إطالؽ تعميمات على تطور عملية التحوؿ الدديقراطي يف الدكؿ ادلذكورة،

 ضلو التحوؿ الدكؿ  يف العوامل اليت دفعت النخبة احلاكمة يف تلكشاهبةك إف كانت مت اختالؼ الظركؼ فيما بينها،
 التحوؿ الدديقراطي يف جتارب ك مهما تعددت مسالك ك. الدديقراطي حيث كاجهتها ضغوطا متعددة داخلية ك خارجية

 . حقوؽ اإلنساف العريبمطامح ما تزاؿ يف حاجة إىل كثَت من اإلصالحات اليت حتققأهنا ادلنطقة العربية إال 
 
 

                                                           
 .04 ص20علي خليفة الكوارم كآخركف، ادلسألة الدديقراطية يف الوطن العريب،  مركز د راسات الوحدة العربية، بَتكت -  11



 :حالة بعض دول العالم-  على مسار التغيير الدیمقراطيوسائل اإلعالم واالتصال الجدیدة تأثير 3.3

 لذلك ا بكوهنا مصدرسی ؿالدديقراطي أك التحوؿ يَت التغيف  الدكر الفعلياجلديدةف لوسائل اإلعالـ كاالتصاؿ إ
 منذ تطور ىذه ةیاسی التحوالت السقی كىذا ما تؤكده اغلب،كالتنظيم للتواصل  ادلثلىالوسيلةالتحوؿ، لكن باعتبارىا 

 اجلديدة اتی لكن بادلقارنة مع ركاج ىذه التقنةًن القدةیاسی ال ننفي التحوالت الس، العشرينالوسائل أم منذ دخوؿ القرف
 تودم  أك باألحرل ادلعارضة اليتة،یاسی ادلشاركة السادةی كزالسياسي نالحظ النسبة اذلائلة للوعي االتصاؿ، يف عامل

  .الدديقراطيبالضركرة إىل التحوؿ 

-  ضخمة ةیسلمير  غاحتجاجية اليت مثلت حركات العربيةت اعلى الثور"  العريبعیالرب"كقد أطلق مصطلح   
 .2011كمطلع 2010 خالؿ أكاخر عاـ ةیانطلقت يف ُكلِّ البلداف العرب- ةیكأخرل سلم

  يف بعض دكؿ العامل التحوؿ الدديقراطي:01جدول رقم

 النتائج المحققة الوسيلة المستعملة السنة الدولة

"   اثنارای مارقیخوس"ء اإلسباين ا الوزرسیبرئ اإلطاحة ةیت بواسطة الرسائل النصاظاىرتنظيم ـمت  2004 اسبانيا
.  دیت مدريراء تفجاجر ( 1996-2004) 

 2004 أوكرانيا
 ـی بغرض تنظة،يرالقص استخداـ رسائل اذلاتف

 تواجد ی الثی التناكب، بحؽی عن طرطیالتخط
 .د التظاىر يف كقت كاحدافیادلواطنوف كلهم يف ـ

 االحتجاجات اليت ـی كتضخةیاسی التعبئة السادةیز-
 .الشباب قاـ هبا

من  % 50 حصلوا على فی الذيُتكعیللشالسماح - 
 الدستور ؿی كتعدد،ی جدسی رئاریاألصوات باخت

 على ىواتفهم كیدی كمقاطع ؼاالتقط ادلواطنوف صور 2007 بورما
 .النقالة كمحلوىا على األنًتنت 

 ، "تیالسافر"ثورة 
 .فیككشف القمع الذم اطلقتو احلكومة للرد على الثائر

 2010 تایالندا

" أحداث القمصاف احلمر" يفكتوبیكاثبت شبكة اؿ
 ثیح ،" كلمةألفأف الصورة حتكي "صحة مقولة 
للمعلومات من خالؿ مئات ا  مؤثرطایأصبحت كس

 ما جرل للمتظاىرينالصور اليت نشرت عن 

 كاضحة يف منةیاالجتماعي ق  شبكات التواصللعبتك
أدل إىل  شلا (ءاأصحاب القمصاف احلمر)احتجاجات 

 .ةیالندیالضرر باحلكومة التإحلاؽ 

 .نفسو" البوعزيزمزلمد "ؽ ا جراء إحر الثورةاندالع 2011 تونس
-1987 )"  بن عليفی العابدفیز"  حبكماحةطاإل

2011.) 

 2011 مصر

 مث االنتشار الشعيب" أفريل 6حركة شباب "جاء مولد 
  كسائل التواصل االجتماعي،ؽی عن طرمصر ذلا يف

ائتالؼ شباب ثورة  "إضافة إىل سبوؾ،یكخاصة الف
 ."الغضب

-1981 )" زلمد حسٍت مبارؾ"اإلطاحة حبكم 
 جانفي 25 كـی يف ةیظاىرة قوبدءا مب. (2011
2011. 

التوظيف السياسي لوسائل االتصاؿ االجتماعية  2011 ليبيا
 (.2011-1969 )" معمر القذايف "دیالعقباإلطاحة  .كخاصة الفيسبوؾ



-1978)علي عبد هلل صاحل  "مٍتی اؿسیتنازؿ الرئ .االستخداـ النشاط ادلكثف لشبكة االنًتنيت 2012 اليمن
2012 )

 عمر البشَت  2019 السودان

 الذم كاف سببو احتقاف 2019 فيفرم 22حراؾ  2019 الجزائر
 .فكر الشباب عرب الفيسبوؾ

 "  عبد العزيز بوتفليقة"الرئيساإلطاحة حبكم 
 (1999-2019 .)

 :من إعداد الباحثتين باالعتماد على: المصدر
 :من إعداد الباحثتين باالعتماد على: المصدر
 العلـو شعبة،  شهادة ادلاسًتؿی لنةیؿی تكممذكرة، اسيی السيَت التغيف دةیدكر كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلد، سی بلوفماءیش -

 .51-49 صجامعة أـ البواقي، 2014/2015، عامة مقارنةاساتیس: ختصص - ةیاسیالس
 .22، ص2012، 3615عدد ادلتمدف، احلوار رللة ،"ادلستقبل أفاؽ-العريب كالربيع األكسط الشرؽ -" رمحة، بكر أبو مهدم -
 https://www.elsyasi.com: ادلوقع اإللكًتكين -
 studies.aljazeera.net ادلوقع اإللكًتكين -

 اإلطار التطبيقي: ثانيا 
 اعتمادا على ادلعطيات القاعدية للدراسة،  متغَتات06لغرض إصلاز ىذه الدراسة قمنا بتشكيل عينة مكونة من 

 اإلعالـ هبدؼ الكشف عن دكر كسائل استخدمنا طريقة التحليل العاملي كحتديدا طريقة التحليل إىل مركبات أساسية
تتمثل .  ACP السلمي موضوع الدراسة كذلك بعد حتقق من شركط تطبيق الدديقراطي يف التحوؿ اجلديدة كاالتصاؿ

: ادلتغَتات زلل الدراسة فيما يلي
 .متغيرات الدراسة : 02الجدول 

𝑥1 الوسائل ادلستعملة لإلعالـ كاالتصاؿ 
𝑥2 كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلديدة مدة استخداـ 
𝑥3 استخداـ اإلعالـ كاالتصاؿ اجلديدة مكاف 
𝑥4 كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلديدة  من استخداـ  الغرض
𝑥5 شبكات االتصاؿ ادلستخدمة 
𝑥6  مواقع التواصل االجتماعي 

 .من إعداد الباحثتين باالعتماد على معطيات البحث: المصدر 
ننطلق يف تفسَت نتائج ىذا التحليل من استخراج مصفوفة اإلرتباط، دتهيدا حلساب القيم الذاتية كارتباط ادلتغَتات 

. بالعوامل ادلفسرة للظاىرة موضوع الدراسة

 مصفوفة اإلرتباط . 1.4
صلد أف القيمة ادلطلقة حملدد ادلصفوفة خيتلف عن  (03)فمن خالؿ مصفوفة اإلرتباط احملصل عليها يف اجلدكؿ 

كىو زلقق يف ىذه احلالة شلا يدؿ على سالمة معطيات كنتائج التحليل؛ كما نالحظ أيضا أف قطر ادلصفوفة ، الصفر

https://www.elsyasi.com/
https://www.elsyasi.com/


كما أف أغلب ادلتغَتات ذات ارتباط يساكم الواحد كىذا يدؿ على أننا أماـ حتليل معطيات بادلركبات الرئيسية ادلعيارم، 
 .موجب 

. مصفوفة اإلرتباط  : 03الجدول رقم 
Variables 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 

𝑥1 1      
𝑥2 -0,633 1     
𝑥3 -0,445 0,352 1    
𝑥4 0,750 -0,476 -0,402 1 

  
𝑥5 0,775 0,571 0,689 0,845 1  
𝑥6 0,640 0,536 0,832 0,671 0,927 1 

.  Xlstat مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 
 أولكن-مایر- اختبار كایرز. 2.4

أكلكن، ك ىو يشَت إىل مدل حتقق إحدل -ماير- تتبُت لنا نتائج اختبار كايرز (04)من خالؿ اجلدكؿ رقم 
 شلا يدؿ على 606،0.، ك ىذا يبدك زلققا حيث بلغت قيمة ىذا ادلؤشر50فرضيات التحليل كىي جتاكز قيمتو لنسبة 

؛ أم أنو يوجد معامالت 0000, دالة Bartlettكما تظهر نتيجة إختبار . كفاية العينة موضوع الدراسة ك التحليل
. ارتباط غَت معدكمة

 .أولكن -مایر- كایرز   و مؤشرBartlettاختبار  نتائج  : 04الجدول رقم 
Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin 606 قياس مدل كفاءة العينة لػػػػ, 
 Bartlett000, داللة اختبار 

.  Xlstat مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 
 القيم الذاتية .3.4

. القيم الذاتية: 03الجدول رقم 

 
F1 F2 

Valeur propre 4,687 1,238 
Variabilité (%) 56,500 15,364 

% cumulé 56,500 71,864 

 . Xlstat مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 



من قيمة  65,500نالحظ أف ادلركبة األساسية األكىل لديها قيم نقية عالية ك دتثل  (04)من خالؿ اجلدكؿ رقم 
ك بالتايل فإف نسبة التمثيل على ادلخطط % 15,364التباين يف البيانات األصلية ، أما احملور العاملي الثاين فيمثل 

 من التمثيل % 71,846، إمجاال فإف كل من احملور العاملي األكؿ كالثاين اختزال ما قيمتو   R2العاملي يف الفضاء 
 ذلا دكر ىاـ يف اجلديدة كاالتصاؿ اإلعالـ  كسائل كبالتايل فإف،%28,13الكلي للمعلومات ك مت اختزاؿ ما قيمتو  

 .السلمي الدديقراطي التحوؿ
تمثيل المتغيرات على المحاور . 5.4

، حيث حيتوياف على (F2  كF1)كتتمثل يف ادلتغَتات اليت تساىم بشكل كبَت يف بناء ادلركب الرئيسي األكؿ 
. % 73,853أكرب قدر شلكن من ادلعلومات ك ىذا ما تفسره النسبة 

أغلب ادلتغَتات مرتبطة فيما بينها ارتباطا قويا، كىذا ما يدؿ على النسبة الكبَتة يف دتثيل  : بالنسبة للمحور األول
 شبكات االتصاؿ ادلستخدمة، مواقع التواصل :ك يضم ادلتغَتات التالية  .%64,67ادلتغَتات حيث بلغت ما قيمتو 

 . ، الوسائل ادلستعملة لإلعالـ كاالتصاؿكسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلديدةاستخداـ  االجتماعي، الغرض من
كيضم . %19,11يساىم بشكل كبَت من األمهية يف تفسَت باقي ادلتغَتات حيث بلغ  : بالنسبة للمحور الثاني

 . كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلديدة، مدة استخداـ استخداـ اإلعالـ كاالتصاؿ اجلديدة مكاف:ادلتغَتات التالية 

تمثيل المتغيرات على المحاور  : 04جدول رقم 
  F1 F2 F3 

𝑥1 -0,799 0,417 0,245 
𝑥2 0,713 -0,082 -0,485 
𝑥3 0,784 0,363 0,314 
𝑥4 0,574 0,636 0,197 
𝑥5 0,706 0,007 0,314 
𝑥6 0,923 0,014 0,326 

 . Xlstat مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 
استخداـ   شبكات االتصاؿ ادلستخدمة، مواقع التواصل االجتماعي، الغرض من:كتضم متغَت : المجموعة األولى

 .كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلديدة

 كسائل اإلعالـ الوسائل ادلستعملة لإلعالـ كاالتصاؿ ، مدة استخداـ:  ادلتعلقة بػػػػ ات كتضم ادلتغَت:المجموعة الثانية
 .كاالتصاؿ اجلديدة

 . استخداـ اإلعالـ كاالتصاؿ اجلديدةمكاف: ةتغَتامل كتضم :المجموعة الثالثة



 الدديقراطي يف التحوؿ اجلديدة كاالتصاؿ اإلعالـ تعترب متغَتات اجملموعة األكىل األكثر تأثَتا على دكر كسائل
 .السلمي

 ایاسی سيَتا أف تفرز تغ تستطيعدةی كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ اجلدمن خالؿ النتائج ادلتوصل إليها ديكننا القوؿ أف
؛ فسرعة انتشار ادلعلومة كتعدد قیم العاـ كالتحكم ؼأ على توجهات الرالتأثَتىنة من خالؿ اراؿ ةیيف ظل الظركؼ الدكؿ

ساىم بشكل كبَت يف تبادؿ األفكار، اآلراء كحىت  (...الفيسبوؾ، االنستغراـ،الواتساب،)مواقع التواصل اإلجتماعي
 .الثقافات؛ خصوصا كأف شبكات االتصاؿ أصبحت متوفرة يف كل مكاف كزماف

 :الخاتمة 
ارتأينا من خالؿ ىذه الورقة البحثية التطرؽ إىل أىم العوامل اليت سامهت يف التغيَت السياسي خصوصها بعد 

فتوفر شبكات االتصاؿ كسهولة االتصاؿ . التحوالت اجلذرية اليت شهدهتا كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ يف ىذا اجملاؿ
كالتواصل مع سلتلف فئات اجملتمع ساىم يف سرعة انتشار األحداث كتبادذلا؛ كما أدل إىل التحرر الدديقراطي من خالؿ 

 .حرية التعبَت كإبداء الرأم دكف أم تدخل من السلطات احلاكمة

 :أسفرت الدراسة عن رلموعة من النتائج دتثلت فيما يلي
 مسامهة كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ يف تعزيز قيم ادلواطنة كالدديقراطية كاالنتماء لدل األفراد؛ -
 تأثَت كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ على توجهات الشعوب كمسامهتها يف تفجَت الثورات مقارنة باخلطابات ادلباشرة؛ -
 قدرة كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ على جتاكز احلدكد السياسية للدكؿ بكل سهولة؛ -
 مسامهة كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ يف الًتكيج لألفكار كالثقافات بسبب حرية التعبَت عن الرأم؛ -
 .مسامهة كسائل اإلعالـ كاالتصاؿ يف زيادة كعي ادلواطنُت كالتحرر الدديقراطي -
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