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 ـ(ه19/7/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ25/1/1439)قدم  للنرش يف  

 

 .الصحف اإللكرتونية، صحيفة سبق، املشكالت االجتامعية:  املفتاحية لامتالك

زت الدراسة عىل الدور الذي تقوم به صحيفة سبق اإللكرتونية يف حل املشكالت البحث: ملخص ركَّ

املنشورة عربها، حيث اتضحت القدرة اهلائلة هلذه الصحيفة يف حلِّ املشكالت املعروضة فيها، وذلك بمدة 

وجيزة ال تتجاوز أسبوًعا واحًدا، وذلك ألكثر من نصف املشكالت التي ُعرضت فيها، والتي عانى  زمنية

منها بعض أصحاهبا لسنوات، ومهام كانت الوسيلة اإليضاحية أو التأثريية املرفقة مع املشكلة، فأكثر من 

تقارير، كام تبني من خالل نصفها ُُيل خالل أسبوٍع سواء أكانت الوسيلة املرفقة صور أو مقاطع فيديو أو 

الدراسة أنَّ  أرسة صاحب املشكلة تبادر يف أغلب املشكالت يف إيصال املشكلة، التي يتعرض هلا أحد 

أفرادها  للصحيفة، رغبًة يف حلها، كام تبني أن أغلب املشكالت املنشورة كانت ختصُّ الذكور وليس اإلناث، 

ادية، وهذا يدعونا لوقفة جادة ودراسات متعمقة ملعرفة ملاذا كام أنَّ أغلب املشكالت كانت صحية ثم اقتص

؟ كام اتضح  يضطر األفراد لعرض مشكالهتم الصحية واالقتصادية عرب الصحف اإللكرتونية ليجدوا هلا حالا

 .أنَّ  أغلب املشكالت قد بادر فاعلو اخلري حللها وإهناء معاناة أصحاهبا التي دام بعضها لسنوات
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Abstract: This study focused on the role of Sabq online newspaper in solving problems that face 
people in our society. The wide-spread reach and effective capturing of public and government 
attention have given this newspaper the power to solve more than half the people problems in less 
than a week! Sabq relies on pictures, videos and effective reporting in presenting individuals 
problems. However, regardless of how Sabq presents these problems, more than half of them are 
solved in less than a week. In most of these problems, people have suffered for years before they had 
reached out to Sabq and saw their problems solved. 

      This study found that most individuals involved in these problems are men, and most of these 
problems are regarding health then economical or financial problems. This prompted us to deeply 
examine why these individuals are forced to present their problems via electronic newspapers! We 
have concluded that most of these problems were solved by good-deed doers, who ended the suffering 
of these individuals that in some cases lasted for years.  
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 املقدمـــة

يكاد ُُيمع كلُّ من له اهتامم بالتغريات التي تطرأ 

عىل املجتمعات، أنَّ ثورة املعلومات التي تقدمها شبكة 

اإلنرتنت هي أحد أهم معامل التطورات التي حدثت يف 

عرصنا مؤخًرا، ال سيام إن كان احلديث عن الصحف 

 اإللكرتونية، إذ مل يتصور املحللون وخرباء اإلعالم أن

تصبح مصدًرا معتمًدا ومهاًم عند رشائح عريضة يف 

املجتمعات، خصوًصا املثقفني واملهتمني بالشأن العام، 

يف ظل تراجع ملحوظ لدور فضائيات التلفاز 

والصحف الورقية يف تغطية ما هبم من أفراد املجتمع، 

حيث ُيد املتلقي جمااًل واسًعا للتعليقات وتبادل اآلراء 

قولة واملتداولة عرب الصحف حتت األخبار املن

اإللكرتونية، مما ُيعله يشبع الكثري من االحتياجات 

، توفري املعلوماتوعىل رأسها حسب دراسة الفاضل 

، بحرية التعبري عن الرأيثم الشعور  التي يبحث عنها

، حيث املجال مفتوح عرب والتعرف عىل العامل اخلارجي

عاملية دون الشبكة العنكبوتية للتفاعل عرب الصحف ال

قيود تذكر، ومجيع هذه االحتياجات ُيري إشباعها 

بسهولة عرب املواقع املختلفة يف الشبكة العنكبوتية، 

حيث يرى مرتادوها أنَّ هلا دور إُيايب كبري يف رفع 

املستوى الثقايف لألفراد، كام متنحهم مساحة للتعبري عن 

آرائهم، وتنمي مواهبهم ومهاراهتم، وتساعد عىل 

 ،(هـ1434ح مطالبهم واحتياجاهتم )الفاضل،توضي

كام أنَّ النقل املبارش لألخبار وتداعيات األحداث مع 

التوثيق بالصور واألفالم من أهم األسباب التي جتعل 

الشباب يعتمدون عىل وسائل اإلعالم اجلديدة، عرب 

 الشبكة العنكبوتية وقت األزمات )العتيبي،

ا1434 ل نقلة نوعية يف هـ(، فقد شكل اهلاتف النقَّ

التكنولوجيا املعارصة التي جتعل املتلقي مواكبًا 

لألحداث كافة وقت حصوهلا بمجرد أن يدخل مواقع 

الصحف اإللكرتونية، التي هيتم باالطالع عىل ما 

نه التعليق أيًضا  تنرشه كل ذلك بثواين معدودة، كام يمكِّ

عىل األخبار والتفاعل مع املتلقني اآلخرين، وربام 

تأثري بتشكيل الرأي العام عرب النقاش الذي يدور بني ال

املتفاعلني حتت كل خرب، حيث يسمح للزائرين 

واملشرتكني يف الصحف اإللكرتونية التعليق والتفاعل، 

كل ذلك عىل مرأى من القراء الذين يتأثرون هبذه 

 النقاشات حتى لو مل يشرتكوا فيها.

لحظة مع كام أنَّ متابعة تطورات األحداث حلظة ب

إمكانية تعديل النصوص يف أي وقت متاٌح للصحف 

اإللكرتونية، مما ُيعل املتابعني املهتمني باحلدث 

يستمرون بتحديث اطالعهم عىل آخر املستجدات 

دون اعتبار للوقت وال للمكان، إذ إنَّ هذه الصحف 

لدهيا القدرة عىل اخرتاق القارات دون رقابة وبشكل 

لتفاعل مع املتلقي ) أمحد، فوري، مع وجود خاصية ا

2013 .) 

دت  ،"Sundar"   وهذا ما تؤيده دراسة حيث أكَّ

نتائجها عىل أمهية عامل الرسعة والفورية واإلقناع، 



 ...دور الصحف اإللكرتونية يف حلِّ بعض املشكالت االجتامعية:  أسامء قريان العايص الروييل                                                 88

ب  كخصائص حيوية متيز صحافة اإلنرتنت وترغِّ

اجلمهور يف استخدام املواقع اإلخبارية عرب الشبكة 

(Sunder,1998.) 

ين يرون يف هذه كل هذه اخلاصيات جعلت الكثري

الصحف املكان املناسب لعرض املشكالت التي 

يواجهوهنا ويعتمدون بدرجة كبرية عليها، حيث 

ُيصل تفاعل رسيع للمشكالت املعروضة ومناقشتها 

وحماولة حلها وتاليف أرضارها وعدم تكرارها، وقد 

دت دراسة سليم أنَّ عرض املشكالت أو اإلعالن  أكَّ

ُيقق انتشاًرا جغرافًيا أعىل  عرب الصحف اإللكرتونية

 إىل %، ويصل45من عرضها بالصحف الورقية بنسبة 

 رشائح اجتامعية أكرب وأكثر تنوًعا، كام ُيقق

االستمرارية يف وقت العرض، مما يتيح فرصة 

مشاهدات أكثر وُيعلها مكاًنا مناسًبا للعرض. 

 (. 2017)سليم،

عينة كام أنه يسمح لألفراد الذين يشرتكون بأفكار م

أن يلتقون ويناقشون أفكارهم وآراءهم حول 

املوضوعات املختلفة، كام ينظمون أنفسهم لالشرتاك 

دته  يف الفاعليات االجتامعية وغريها، وهذا      ما أكَّ

عدد  إىل أنَّ  هالت نتائجتوصَّ حيث دراسة العجمي، 

الذين يرون إمكانية االستفادة  يالشباب اجلامع

 يف يكات التواصل االجتامعمن خالل شب " اأحيانً "

% من 45إُياد حلول للقضايا السياسية واالجتامعية 

ا الذين يرون أن عينة الدراسة إمجايل شبكات ، أمَّ

للقضايا السياسية جتد حلواًل  يالتواصل االجتامع

 %.42.25، فقد بلغت نسبتهم واالجتامعية

 (.2016)العجمي،

ف كام أنَّ اجلمهور بدأ باالعتامد عىل الصح

اإللكرتونية كمصدر أسايس للمعلومات، يف الوقت 

الذي تزايدت فيه مصداقيته، ففي دراسة لكلٍّ من: 

Johnson   وKaya   أظهرت أنَّ وسائل اإلعالم الرقمي

أكثر مصداقية من اإلعالم التقليدي وذلك لألساليب 

االحرتافية التي تتمتع هبا، حيث إنَّ الصور متنع التحيز 

 (.Kaya,2004ّ وعدم الدقة.)

عن تقييم مصداقية وسائل  Greerويف دراسة ل 

اإلعالم الرقمية أظهرت النتائج أنَّ املصداقية ترتبط 

لدى اجلمهور باملوقع الذي ُنرش فيه اخلرب. 

((Greer,2003. 

وقد لفت اعتامد اجلمهور عىل وسائل اإلعالم 

 وكتبا مؤلًفا( روكيش بول وساندرا فلور دي)الباحثني 

عن التأثري املتبادل بني اجلمهور ووسائل يتحدث 

 ،"(اإلعالم وسائل نظريات) اإلعالم، وذلك يف كتاب

 (.2012 املزاهرة،)

وقد وجدا أنَّ هناك اعتامد متبادل بني األنظمة 

االجتامعية ووسائل اإلعالم اجلامهريية، وأنَّ نظرية 

االعتامد عىل وسائل اإلعالم، تعدُّ إحدى النظريات 

الشاملة والدقيقة والنادرة، التي ترشح  اإلعالمية

 وتفرس تأثريات وسائل اإلعالم واستخداماهتا.
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فهي تفرس العالقة املتبادلة بني اجلمهور ووسائل 

ا عالقة اعتامد،  اإلعالم والنظم االجتامعية، وتصفها بأهنَّ

إذ يعتمد اجلمهور عىل وسائل اإلعالم يف حتقيق الكثري 

 الرسائل املعلوماتية التي تبثها من أهدافهم باالعتامد عىل

وسائل اإلعالم، التي يدخل منها مجيع الرسائل 

اإلعالمية حتى الرتفيهية، التي يشرتك يف صياغتها 

 (.2010 املشاقبة،)خمتلف األنظمة االجتامعية. 

والفكرة األساسية يف نظرية االعتامد هي وجود       

لتأثري قدرة هائلة لوسائل االتصال اإلعالمي عىل ا

العاطفي والسلوكي واملعريف لألفراد، ويعتمد ذلك 

عىل كثافة الرسائل اإلعالمية ومتيزها بصياغة أخبارها، 

وهذه القدرة تزداد عند وجود رصاع يف البناء 

االجتامعي أو حتى تغري حتمي، فإنَّ القدرة لوسائل 

 اإلعالم تتعمق ويصبح أثرها أكرب.

هم السلوكية، وكذلك تغري تفكري الناس وأنامط

ويمكن أن ينعكس ذلك عىل املجتمع ووسائل 

االتصال، وهذا يفرس لنا بوضوح العالقة املتبادلة 

الثالثية بني اجلمهور وأنظمة املجتمع ووسائل 

 االتصال، ويعدُّ ذلك من سامت املجتمع احلديث.

كام أنَّ االختالفات بني األفراد تنعكس عىل درجة 

ال، وذلك حسب اختالف اعتامدهم عىل وسائل االتص

أهدافهم وتفكريهم ومصاحلهم، فكل فرد يعتمد عىل 

وسائل االتصال التي حتقق له مصاحله وأهدافه. 

 (.2012 املزاهرة،)

وهذا ما نراه عندما خيتار العديد من الناس صحيفة 

سبق اإللكرتونية يف حل مشكالهتم، خصوًصا إذا 

ألفراد حدث خلل يف أحد أنظمة املجتمع ومل يستطع ا

م يلجؤون  حل مشكلتهم عرب هذا النظام، فإهنَّ

للصحف اإللكرتونية أو أحد مواقع التواصل 

االجتامعي إلثارة الرأي العام، مما ُيعل املتسبب يف 

 حللها. املشكلة أو أحد املسؤولني املعنيني يبادر

كام يمكننا أيًضا االستعانة بنظرية انتشار االبتكارات 

ليتقبل األفراد نرش مشكالهتم يف  ملعرفة ما الذي حصل،

صحيفة سبق اإللكرتونية؛ ليطلع عليها العامة يف حماولة 

هتدف نظرية انتشار االبتكارات  "منهم حللها، حيث 

والتي أسسها روجرز إىل اختبار سلوكيات األفراد جتاه 

وقياس الوقت والدرجة  ،املستجدات التي تطرأ يف بيئتهم

ليكون ظاهرة مألوفة. وقد  ؛رالتي ُيتاجها ذلك االبتكا

كان لنجاح هذه النظرية دور يف تبني كثري من الباحثني هلا 

دراساهتم من أجل التعرف عىل املؤثرات  وتطبيقها يف

التي تتدخل يف قرار املؤسسات واألفراد نحو تبني أو 

 رفض استخدام خمرتع ما.

ه: أية فكرة أو تطبيق ويعرف روجرز االبتكار بأنَّ     

اهرة تطرأ يف املجتمع ومل تكن معروفة من قبل. يف أو ظ

حني يقصد باالنتشار: اإلجراءات والوقت الذي 

ُيتاجه ذلك االبتكار لكي ينترش يف املجتمع باستخدام 

قنوات االتصاالت املختلفة. وحسب هذين التعريفني 

ثمة أربعة عنارص يمكن استخالصها من نظرية  فإنَّ 
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البتكار وقناة االتصال وهي: ا ،انتشار االبتكارات

 .(199:2008)املربز، ."والوقت والنظام االجتامعي

وعليه: فإنَّ صحيفة سبق اإللكرتونية تعدُّ قناة 

االتصال الذي يتجه له األفراد لنرش مشكالهتم 

االجتامعية، وإيصال أصواهتم للمسؤولني، حيث مل 

يكن املجتمع يتقبل فكرة أن يعرف العامة مشكالهتم 

ة أو الوظيفية؛ ولكن بعد انتشار وتوسع حلقة العائلي

من يقومون بنرش مشكالهتم أصبح الناس يتشجعون 

 لفعل ذلك وتكراره، بل وتشجيع اآلخرين للقيام به.

ثمة  تقوم نظرية انتشار االبتكارات عىل أساس أنَّ  "

التي  ،جمموعة من اخلطوات واإلجراءات التسلسلية

جديد يف املجتمع قبل متر عىل الفرد عند ظهور اخرتاع 

أو رفضه. وهذه اإلجراءات  هنحو تبني ،اختاذ القرار

 :Knowledgeاملعرفة  مرحلة هي:

وتظهر عند معرفة الفرد بوجود االبتكار وحماولة 

وكيفية     ه ئرسم تصور واضح حول طبيعته و أجزا

 .(199:2008 )املربز، "تطبيقه

تصف هذه املرحلة بداية نشأة صحيفة سبق 

كرتونية، وبداية نرش األفراد للمشكالت التي اإلل

يواجهوهنا، حيث يراقب املتلقي ما تؤول إليه 

 :Persuasionاالقتناع   "  ثم تأيت مرحلة املشكالت.

وتأيت هذه املرحلة بعد التعرف عىل كيفية عمل 

 إذاالبتكار و خصائصه املرتبطة باهلدف من تطبيقه. 

عدم  االستخدام أوتتشكل هنا قناعة الفرد نحو أمهية 

جدوى تطبيقه بناء عىل جمموعة من التصورات 

 )املربز، .واخلصائص التي سبق ودرسها الفرد

199:2008). 

تصف هذه املرحلة كيفية تعرف الناس عىل الصحيفة 

وأهدافها والفئات املستهدفة بمحتواها، وهل ُيري حل 

 املشكالت التي ُتعرض عربها فعاًل أم ال؟.

 :Decisionالقرار   " ثم تأيت مرحلة

وتأيت هذه املرحلة عندما يتخذ الفرد القرار نحو 

بناًء عىل املعلومات  ،تبني استخدام االبتكار أو رفضه

، )املربز ".التي مجعها عنه يف اخلطوات السابقة

199:2008)  . 

ويف هذه املرحلة يصل الفرد لقناعة بناء عىل 

ين عن املعلومات التي مجعها بنفسه أو من اآلخر

 الصحيفة، ويتخذ قراره بنرش مشكلته عربها أو االمتناع.

 :Implementationالتطبيق "  ثم تأيت مرحلة

وتأيت بعد القناعة بأمهية االبتكار واختاذ القرار     

ليكون  ؛لب لهنحو جدوى تطبيقه للهدف الذي ُج 

 .(199:2008 )املربز، " املموًس  اواقعً 

راد يطبقون قراراهتم وبعد هذه املرحلة نشاهد األف

بنرش مشكالهتم بعد أن اقتنعوا بالوسيلة املستخدمة؛ 

ل ذلك لواقع عرب  إليصال أصواهتم للمسؤولني ويتحوَّ

 نرشها بالصحيفة.

 :Confirmationالتدعيم  " ثم تأيت مرحلة  
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ويظهر عند سعي الفرد لتدعيم قراره بمزيد من 

دة بعد املعلومات سواء للرفض أو التبني. ويظهر عا

التعامل الفعيل مع االبتكار واستخدامه للغرض الذي 

ظهر نتائج االستخدام مدى حتقيقه طبق ألجله، حيث تُ 

لألهداف، عندئذ يثبت الفرد قراره نحو استمرار 

تطبيق االبتكار أو إعادة النظر نحو العودة لألسلوب 

 (.200:2008 )املربز، "التخيل عن االبتكار  ،السابق

من تواجههم املشكالت يف اختاذ  وعليه يستمر

صحيفة سبق اإللكرتونية كوسيلة لعرض مشكالهتم 

االجتامعية رغبة منهم يف حلها بأرسع وقت، أو 

اإلحجام عن ذلك بعد أن يقيس األفراد مدى حتقيق 

أهدافهم، وأيًضا تبنيهم هلذا األسلوب يف حل 

مشكالهتم املستقبلية، وربام تقديم النصيحة لكلِّ من 

ا من توا جهه مشكلة يف اختاذ الوسيلة نفسها؛ ألهنَّ

 الوسائل الناجحة بنظرهم.

 

 مشكلة الدراسة وأهدافها

يف الوقت الذي تتعدد فيه أو تتقلص اخليارات 

والطرق أمام األفراد حللِّ مشكالهتم التي يواجهوهنا، 

م ُياولون اللجوء ألفضل هذه اخليارات أو  فإهنَّ

من الرسعة يف حل  الطرق، معتمدين عىل صفاهتا

املشكلة أو القدرة عىل نرشها عىل أكرب نطاق أو القدرة 

عىل إيصاهلا للجهة املعنية حتى تبادر حللها، وقد لوحظ 

مؤخًرا الدور الذي تقوم فيه الصحف اإللكرتونية يف 

جماالت عدة تطال التأثري بالرأي العام وتشكيل 

التوجهات العامة، وممارسة نوع من الضغوط عىل 

اجلهات األهلية والرسمية حلل املشكالت االجتامعية 

 وغريها من املشكالت، التي تواجه األفراد، إذ أظهرت

دراسة أجراها العالونة عىل النقابيني األردنيني  نتائج

% 47% منهم يشاركون يف مواقع التواصل و 74أنَّ 

% 38ساعات يف استخدامها و  3يمضون أقل من 

% من 84ساعات يومًيا، وأنَّ  5إىل  3يستخدموهنا من 

الرجال يستجيبون للمشاركة يف احلراك اجلامهريي، 

والتي تأيت للمطالبة باإلصالحات الدستورية أواًل ثم 

م  إصالحات سياسية واقتصادية واجتامعية، كام أهنَّ

يرون أنَّ وسائل االتصال عرب اإلنرتنت يمكن االعتامد 

تكوين اآلراء عليها أكثر من الوسائل التقليدية يف 

م  ا ُتقدِّ وحشد اجلامهري ملوقف معني، كام أهنم يرون أهنَّ

معلومات ال تقدمها الوسائل األخرى، مع سهولة 

احلصول عىل املعلومات وإمكانية التفاعل مع 

 (.2012املوضوعات املنشورة.)العالونة،

دت دراسة العتيبي ارتفاع الوعي لدى  كام أكَّ

وقضاء وقت الفراغ  الشباب، حيث مل يعد التعارف

دت  أحد أهم أسباب دخوهلم ملواقع التواصل؛ لكن أكَّ

% من طالب اجلامعات السعودية 75دراسته أنَّ 

يستخدمون اإلنرتنت لتبادل اآلراء ومناقشة القضايا 

االجتامعية والسياسة واالقتصادية، مما دعم لغة احلوار 

وتقبل اآلراء املختلفة ورفع سقف اجلراءة يف طرح 
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شكالت التي يواجهوهنا يف جمتمعهم، للبحث عن امل

  احللول هلا وحماولة عدم حدوثها مستقباًل.

كام أوضحت الدراسة أسباب االعتامد عىل وسائل 

م  د املبحوثون أهنَّ اإلعالم اجلديد وقت األزمات، إذ أكَّ

يعتمدون عليها بسبب النقل احلي لألخبار وتطورات 

الصور واألفالم  األزمات، إضافة إىل مزامنة نرش

اخلاصة بكل حدث مع تطوراته، ومن مكان احلدث 

وحتديث األخبار يف أي وقت، كام تتيح وسائل اإلعالم 

اجلديد إمكانية مشاركة األصدقاء واألهل يف األخبار 

 (.2013وتفاعلهم معها. )العتيبي،

زت هذه الدراسة عىل حتقيق  ومن هذا املنطلق ركَّ

 لنحو اآليت:جمموعة من األهداف، عىل ا

حتديد الفئات التي ختتار صحيفة سبق لعرض  -1

 املشكالت فيها.

التعرف عىل املشكالت التي ُنرشت يف  -2

 صحيفة سبق للمطالبة بحلها.

التعرف عىل الوسائل املرفقة يف عرض  -3

 املشكالت يف صحيفة سبق.

التعرف عىل مدة معاناة أصحاب املشكالت  -4

 املنشورة يف صحيفة سبق قبل نرشها.

عرف عىل الوقت الذي جرى فيه حل الت -5

 املشكالت بعد عرضها يف صحيفة سبق.

التعرف عىل من حل املشكالت التي ُنرشت  -6

 يف صحيفة سبق.

 أمهية الدراسة  

هذه الدراسة إضافة متعمقة يف جمال تعدُّ  -1

حيث تبني دور الصحف  ،الدراسات االجتامعية

 اإللكرتونية يف حل املشكالت االجتامعية.

ال  تركز هذه -2 الدراسة عىل الدور اإلُيايب الفعَّ

 لإلعالم اجلديد متمثاًل بالصحف اإللكرتونية.

إثراء املكتبات العربية بمعلومات عن حجم  -3

الدور الذي تقوم به الصحف اإللكرتونية، وفاعليتها  

 بعض عىل الوقوفيف حل قضايا املجتمع السعودي، و

 ها.في واملؤثرة املهمة والنقاط اجلوانب

النتائج التي تصل إليها الدراسة من  إسهام -4

خالل التوصيات واملقرتحات التي تطرحها يف تطوير 

أداء الصحف اإللكرتونية، وذلك فيام خيصُّ اجلانب 

االجتامعي وتوظيف هذا االستخدام يف حل بعض 

 املشكالت االجتامعية.

 املفاهيم

 :الصحف اإللكرتونية

ماهية هناك جمموعة من التعاريف التي توضح لنا 

ا تعني )الصحف املكتوبة  الصحف اإللكرتونية منها أهنَّ

والتي ُيعاد نسخها عىل اإلنرتنت، وتتميز عن النسخة 

املكتوبة بإمكانية وضع صوت وصورة لألحداث(، 

 (. 7، ص 2005)بوعجيمي،

ا ) نوع إعالمي لوسيلة إعالمية  ويف تعريف آخر أهنَّ

وره يتجسد تتحقق بفكرة النرش اإللكرتوين، الذي بد
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من خالل اإلنرتنت كشبكة معلوماتية وأداة ومصدر 

 (.162، ص 2006للمعلومة(، )بالعاليا،

أوهي )التي توفر املادة املقروءة عىل إحدى شبكات 

اخلدمة الفورية، مستخدمة يف ذلك تقنيات تكنلوجيا 

االتصال يف حتدي للوسائل التقليدية(، )شفيق، 

 (.182، ص 2006

ا الصحف اإل لكرتونية إجرائيا فتعني: صحيفة أمَّ

سبق اإللكرتونية، التي وقع عليها االختيار لسحب 

عينة من املشكالت التي ُتعرض فيها؛ إلجراء الدراسة 

 عليها.

 

 اإللكرتونية سبق صحيفة

 هدفها سعودية حملية إلكرتونية صحيفة "سبق"

 للوطن خدمة ومصداقية، بمهنية احلدث نقل يف السبق

 .(sabq.org ،سبق)واملواطن 

هي  :اإللكرتونية سبق لصحيفة اإلجرائي التعريف

صحيفة إلكرتونية هتتم باألحداث التي تقع داخل 

املجتمع السعودي، وبعض من األحداث اإلقليمية 

والعاملية، وتتوسع يف عرض املشكالت التي تقع يف 

املجتمع السعودي عىل خمتلف أنواعها، سواء أكانت 

ة أم تعليمية أم صحية أم هذه املشكالت اجتامعي

اقتصادية أم سياسية أم رياضية، كام وترتك املجال 

مفتوًحا للقراء سواء أكانوا مشرتكني يف الصحيفة أم 

اًرا للنقاش واحلوار والتفاعل، حتت كل خرب تنرشه  زوَّ

الصحيفة واقرتاح احللول هلا أو حض املسؤولني عن 

ايا هي ما وقوع املشكلة للتدخل إلهنائها. وهذه القض

جرى حتليل مضموهنا بعد سحب عينة منها وتطبيق 

 هذه الدراسة عليها.

 

 املشكالت االجتامعية

ا احلالة االجتامعية التي تعكس انتهاًكا  ف بأهنَّ ) ُتعرَّ

لقيم األفراد أو تعاكس أحكامهم عليها، شاعرين هبا 

ا تشكل مشكلة هلم(،   Fuller,Richardفيحكمون بأهنَّ

C,1956,P.21. 
بمعنى آخر )هي شعور أو إدراك األفراد بأنَّ  

إحدى قيمهم قد انتهكت من قبل البعض فخلقوا 

مشكلة اجتامعية حتتاج إىل حل(، )العمر، 

2008:84   .) 

حدة لعدد كبري من  ا )النظرة املوَّ ف بأهنَّ كام ُتعرَّ

األفراد للظروف التي يعيشوهنا، ويعدوهنا غري 

ا مصدر مشاكلهم مرغوب فيها وُيكمون عليها ب أهنَّ

 .Dressler,David.1969.P.573االجتامعية(

ا حالة تعرب عن عدم استقرار  ويف تعريف آخر ) أهنَّ

أو اضطراب نمط العالئق االجتامعية الذي هيدد 

وجود إحدى قيم املجتمع أو إحدى مؤسساته، جلعلها 

غري مالئمة داخل جمتمعها، األمر الذي يدفع األفراد 

ة استقرار النمط املهدد أو ردع مسببات بمطالبة إعاد

 .H.Martin.1971.P.24اضطرابه(
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 املشكالت االجتامعية إجرائًيا:

هي املشكالت املعروضة يف صحيفة سبق 

اإللكرتونية التي جرى حلها، وتتنوع من املشكالت 

االجتامعية والصحية والتعليمية، وهي التي جرى 

ن تكون سحب عينها منها بناء عىل معايري ُيب أ

متواجدة يف صياغة املشكلة، مثل: مدة معاناة صاحب 

املشكلة واملدة التي استغرقتها املشكلة بعد عرضها يف 

صحيفة سبق إىل أن جرى حلها واألدوات املستخدمة 

 يف عرض املشكلة من تقارير وصور وغريها.

 املجتمع والعينة:

 االجتامعية املشكالت هي الدراسة جمتمع

 موقع عرب حلها جرى يمية، التيوالتعل والصحية

 حرصت املشكالت بحيث اإللكرتونية، سبق صحيفة

عام  5من شهر  ُوِضعت يف الصحيفة اإللكرتونية التي

 املجال يف هـ1438عام   8هـ إىل شهر1437

 استبعاد وجرى والتعليمي، والصحي االجتامعي

توفري عدة  وينبغي الصحيفة، يف حُتل مل املشكالت التي

املشكلة املطروحة حتى تدخل من ضمن  رشوط يف

من  املشكلة مضمون خالل من يتضح العينة، وهو أن

مقدم الشكوى ومن صاحب املشكلة، وما هو نوع 

املشكلة املنشورة والوسيلة املرفقة مع الشكوى، ومدة 

معناة صاحب الشكوى والوقت الذي استغرقته 

 املشكلة بعد نرشها حتى ُحلَّت، ومن حلها. 

 لدراسةا أداة

هي استبانة لتحليل مضمون املشكالت املعروضة 

يف صحيفة سبق اإللكرتونية، وحتتوي عىل جمموعة من 

العنارص التي جرى رصدها وتوفرها يف املشكلة 

املعروضة، التي تشملها الدراسة وهي: َمْن مقدم 

الشكوى؟ وَمْن صاحب املشكلة؟ وما نوع املشكلة 

الشكوى؟ ومدة معانة املنشورة والوسيلة املرفقة مع 

صاحب الشكوى، والوقت الذي استغرقته املشكلة 

 بعد نرشها حتى ُحلَّت، ومن حلها.

 الدراسة  يف املتبع املنهج

حتليل املضمون، ويستخدم عندما يريد الباحثون  

معرفة حمتوى االتصال أو دراسة لثقافة وتفاعل 

املجتمع، فهو يوصف أحياًنا بأنَّه منهج، ويوصف 

 ا أخرى بأنه أداة.أحيانً 
 

يبني تكرار من أوصل الشكوى لصحيفة سبق  . (1) رقم جدول

 .اإللكرتونية

 النسبة املئوية التكرار مقدم الشكوى

 %23.7 51 صاحب املشكلة

 %39.5 85 أرسة صاحب املشكلة

 %12.5 27 فاعل خري 

 %7.9 17 منسوبو قطاع التعليم

 %9.7 21 أولياء أمور طالب

 %3.2 7 صحةمنسوبو ال

 %3.2 7 منسوبو البلديات

 %100 215 املجموع
  

  النتائج: عرض

يبني تكرار من أوصل الشكوى  (1) رقم جدول

لصحيفة سبق اإللكرتونية،  كام هو موضح يف اجلدول 
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( أنَّ أرسة صاحب املشكلة هي أكثر الفئات التي 1رقم)

تبادر إليصال املشكلة للقنوات اإلعالمية، ملحاولة 

ليط الضوء عليها ثم حلها من قبل املسؤولني، وذلك تس

%، وربام يدل ذلك عىل ارتفاع احلس 39.5بنسبة 

باملسؤولية والتضامن االجتامعي لدى األرس والتعاطف 

والتحرك ملساندة من يقع عليه ظلم يف حماولة لرفع الظلم 

عنه، وردع املعتدي وجاء يف املرتبة الثانية صاحب 

ه املعني بالبحث عن خمرج للمشكلة التي املشكلة ربام؛ ألنَّ 

% ثم فاعل اخلري، وذلك 23.7وقع فيها، وذلك بنسبة 

%، وربام يدل ذلك عىل ارتفاع املسؤولية 12.5بنسبة 

االجتامعية، والتضامن االجتامعي، ثم جاءت بقية 

عة بني منسويب قطاع التعليم وأولياء أمور  النسب موزَّ

الصحة والبلديات، وامللفت هو  الطالب ومنسويب

انخفاض نسبة منسويب الصحة الذين يوصلون 

املشكالت لصحيفة سبق  لتسليط الضوء عليها، عىل 

الرغم من ارتفاع املشكالت اخلاصة بالقطاع الصحي، 

التي جرى نرشها يف الفرتة نفسها يف الصحيفة، وربام يدل 

ظلم ذلك عىل عدم مبادرة منسويب هذا القطاع لرفع ال

 الذي يقع أو ختوفهم ومن ثمَّ اختاذ موقف سلبي.  
 

 جنس املترضرينتوزيع عينة الدراسة حسب  .(2) جدول رقم

 النسبة املئوية% التكرار اجلنس

 %63.25 136 ذكر

 %36.74 79 أنثى

 %100 215 املجموع

         

( فإنَّ أغلب من 2كام هو موضح يف جدول رقم )

وقع عليه، حتى ُيري رفعه ُياول نرش الرضر الذي 

عنه وحل قضيته هم من الذكور، إذ بلغت نسبتهم 

%، وربام يدل ذلك عىل أّن من املقبول 63.25

اجتامعًيا أن يطالب الرجال بحقوقهم ورفع الظلم 

عنهم، كام أنَّه من املقبول أن ُينرش ذلك للرجال بعكس 

النساء الاليت ال يشجعهن املجتمع كثرًيا يف نرش 

هن، ويربط ذلك بالفضيحة والعيب وربام هذا ما مظامل

جعل نسبة النساء الاليت ُنرِشت  قضاياهن ترتاجع 

لثلث القضايا املنشورة يف صحيفة سبق، وذلك بنسبة 

36.74.% 

 

نوع املشكلة التي توزيع عينة الدراسة حسب  .(3) جدول رقم

ت يف صحيفة سبق  .ُنِشر

 النسبة املئوية التكرار نوع املشكلة

 %26 56 اقتصادية

 %33 71 صحية

 %19 41 تعليمية

 %22 47 اجتامعية

 %100 215 املجموع

 

( تتصدر 3) كام هو موضح يف اجلدول رقم

%، وهذه النسبة ملفتة، 33املشكالت الصحية بنسبة 

خصوًصا مع وجود املستشفيات الكربى املنترشة 

خلدمة املواطنني  وباملجان دون مقابل، فال بد من 
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يضاح األمر ومعرفة سبب اجتاه األفراد للصحف است

اإللكرتونية؛ إلُياد عالج أو خمرج للمشكالت 

الصحية التي تواجههم، وجاءت بعدها املشكالت 

% وهذا أيًضا يدعونا 26االقتصادية، وذلك بنسبة 

إلجراء الدراسات التي توضح مدى كفاية احلدِّ األدنى 

، ويكفيهم من الدخل؛ لتوفري حياة كريمة لألفراد

طلب العون من اآلخرين، ثم جاءت املشكالت 

 االجتامعية واملشكالت التعليمة بنسب متفاوتة.

 

الوسائل املرفقة يف توزيع عينة الدراسة حسب  (.4) جدول رقم

 .عرض املشكالت يف صحيفة سبق

 النسبة املئوية التكرار طريقة العرض

 %46.97 101 الصور

 %6.97 15 الفيديو

 %5.11 11 رالتقاري

اجلمع بني أكثر 

 من وسيلة

88 40.93% 

 %100 215 املجموع

 

( فإنَّ أغلب 4كام هو موضح يف جدول رقم )

املشكالت التي ُعِرضت يف صحيفة سبق استخدمت 

الصور كوسيلة إليصال الشكوى، وإيضاح الفكرة 

% ومن ثمَّ جاء اجلمع 46.97للمتلقي، وذلك بنسبة 

فاق صور ومقاطع فيديو بني أكثر من وسيلة كإر

وتقارير لدعم املصداقية، وإيضاح الفكرة ثم جاء 

 بعدها استخدام الفيديو والتقارير بنسب متفاوتة.

 

املدة الزمنية  توزيع عينة الدراسة حسب .(5جدول رقم )

 .للمعاناة قبل عرض املشكلة يف سبق

 النسبة املئوية% التكرار مدة املعاناة

 %29.30 63 من يوم لشهر

أكثر من شهر 

 أشهر 6إىل 

25 11.62% 

أشهر  6أكثر من 

 لسنة

15 6.97% 

أكثر من سنة 

 لسنتني

25 11.62% 

 %40.46 87 أكثر من سنتني

 %100 215 املجموع

 

( فإنَّ أغلب 5كام هو موضح يف جدول رقم )

املشكالت التي ُعرضت يف صحيفة سبق تبني معاناة 

% 40.46بنسبة  أصاحبها ملدة تزيد عن سنتني، وذلك

وهذه مدة طويلة جًدا، وربام بعد فقداهنم األمل بحل 

مشكالهتم جلأوا لصحيفة سبق لعل بعض املسؤولني 

يطلع عىل ذلك فيتحركون حللها، ويليها املشكالت 

التي عانى أصحاهبا ملدة ترتاوح من يوم إىل شهر وذلك 

%، وربام أن أصحاب هذه 29.30بنسبة بلغت 
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وا قدرة الصحف اإللكرتونية عىل املشكالت قد شاهد

إيصال أصواهتم، ومن ثم حل املشكالت التي ُنرشت 

يف هذه الصحف فبادروا لرسعة نرش ما يواجهونه من 

 مشكالت بغية حلها.

 

التي  الزمنية توزيع عينة الدراسة حسب املدة .(6جدول رقم )

 .سبق  بعد عرضها يف املشكلة جرى فيها حل

 النسبة املئوية% رالتكرا مدة حل املشكلة

 %57.20 123 ألسبوعمن يوم 

من أكثر من 

 سبوع إىل شهرأ

55 25.58% 

من أكثر من 

 أشهر 6شهر إىل 

23 10.69% 

 6من أكثر من 

 أشهر إىل سنة

9 4.18% 

 %2.32 5 أكثر من سنة

 %100 215 املجموع

 

( فإنَّ أغلب 6كام هو موضح يف جدول رقم )

صحيفة سبق ُحلَّت يف فرتة املشكالت التي ُعِرضت يف 

%  ويدل 57.20ال تتجاوز األسبوع، وذلك بنسبة 

ذلك عىل القدرة اهلائلة للقنوات اإلعالمية اجلديدة 

 ممثلة بصحيفة سبق، عىل إيصال األصوات للمسؤولني 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب من حل املشكلة( 7جدول رقم: )

 بعد عرضها يف صحيفة سبق

النسبة  كرارالت من حل املشكلة

 املئوية%

 %17.20   37 وزارة التعليم

 %5.11 11 نسانإلهيئة حقوق ا

 %20 43 فاعل خري

 %1.86 4 البلدية

 %9.76 21 جهات خريية

 %10.23 22 اإلمارة 

 10.69 23 امللك

 13.95 30 وزارة الصحة

الشؤون مكتب 

بوزارة العمل  االجتامعية

 والتنمية االجتامعية

19 8.83% 

 %2.32 5 الدفاع املدين

 %100 215 املجموع

 

ومن ثمَّ حلها، وربام أنَّ بعض اجلهات ال تتحرك لرفع 

مظامل منسوبيها أو املنتفعني من خدماهتا إال بعد 

حدوث ضجة إعالمية فيسارعون خوًفا من حماسبة 

املسؤولني األعىل منهم، ويليها املشكالت التي ُحلَّت 

شهر وذلك بنسبة خالل فرتة من أسبوع إىل 

%، أي أنَّ أغلب املشكالت ومهام كانت مدة 25.58
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املعاناة منها جرى حلها بعد عرضها بصحيفة سبق 

% 82.78خالل فرتة من يوم لشهر، وذلك بنسبة 

وهذا ُيعلنا نتساءل عن أداء اجلهات املختلفة يف 

ا ترتك مظامل الناس حتى ُتثري ضجة  املجتمع وكيف أهنَّ

فتبادر حللها خوًفا من تسليط الضوء إعالمية حوهلا 

 عىل مساوئهم وتقصريهم.

( فإنَّ أغلب 7كام هو موضح يف جدول رقم )و

%، وربام 20املشكالت قد حلها فاعل خري وذلك بنسبة 

يدل ذلك عىل ارتفاع حس املسؤولية املجتمعية وحبَّ 

عمل اخلري يف املجتمع، ومن ثمَّ تأيت وزارة التعليم حلل 

ا 17.20ذلك بنسبة بلغت املشكالت و %، ربام ألهنَّ

ختصها، ولو أنَّ وزارة التعليم حتركت عند حدوث 

املشكلة وقبل نرشها يف صحيفة سبق لكان أفضل 

ألدائها وأعىل يف تقييمها، هذا إذا كانت املشكلة قد 

مرت يف الوزارة قبل أن ُتنرش يف سبق ويليها وزارة 

لك واإلمارة % ويليها امل13.95الصحة، وذلك بنسبة 

%، وربام يكون هذا مؤرش عىل 10.69بنسب متقاربة 

ضعف أداء بعض اجلهات يف املجتمع حتى تضطر 

اإلمارة وامللك للتدخل حلل املشكلة، وهذا يدعونا 

 إلعادة النظر يف إجراءات مؤسسات املجتمع وقوانينها.

 

 مناقشة النتائج

سعت هذه الدراسة لتحقيق جمموعة من األهداف، 

 كاآليت:وهي 

حتديد الفئات التي ختتار صحيفة سبق لعرض  أواًل:

املشكالت فيها وقد اتضح أنَّ أرسة صاحب املشكلة 

هي أكثر الفئات التي تبادر إليصال املشكلة للقنوات 

اإلعالمية ملحاولة تسليط الضوء عليها، ثم حلها من 

% وجاء يف املرتبة 39.5قبل املسؤولني وذلك بنسبة 

املشكلة ربام؛ ألنَّه املعني بالبحث عن  الثانية صاحب

% ثم 23.7خمرج للمشكلة التي وقع فيها وذلك بنسبة 

%، وربام يدل ذلك عىل 12.5فاعل اخلري وذلك بنسبة 

 ارتفاع املسؤولية االجتامعية والتضامن االجتامعي.

وتبني أيًضا أنَّ أغلب من ُياول نرش الرضر الذي 

ل قضيته هم من وقع عليه حتى ُيري رفعه عنه وح

ا النساء 63.25الذكور، إذ بلغت نسبتهم  %،  أمَّ

فترتاجع نسبتهن لثلث القضايا املنشورة يف صحيفة 

 %.36.74سبق، وذلك بنسبة 

وربام هذا ما فرسته نظرية االعتامد عىل وسائل 

اإلعالم، إذ ذكرت أنَّ األفراد خيتلفون يف درجة اعتامدهم 

اختالف مصاحلهم عىل وسائل اإلعالم، وذلك حسب 

وأهدافهم وتفكريهم، فاألرسة التي ترى أحد أفرادها 

يعاين من مشكلة ربام تكون أكثر شجاعة وإقدام من 

صاحب املشكلة نفسه، فيبادر أحد أفرادها إليصال 

املشكلة لصحيفة سبق اإللكرتونية بغية حلها، واألمر 

ينطبق عىل الذكور من حيث أنَّ الظروف مواتية هلم يف 

معاتنا العربية لنرش شكواهم ومظاملهم دون لوم جمت

اجتامعي، وذلك أكثر من النساء التي يرغب منهم 
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املجتمع عدم اإلفصاح عن أرسارهن للعلن مهام كانت 

الرتباط اسم املرأة هبيبة ومكانة األرسة بأكملها، فكل 

فرد يعتمد عىل وسائل االتصال التي حتقق له مصاحله 

 (.2012 املزاهرة،)وأهدافه. 

ا نظرية انتشار االبتكارات يمكن أن تصف وأيًض 

لكرتونية إلوتفسري ملاذا خيتار األفراد صحيفة سبق ا ،لنا

حيث يمكن تطبيق هذه  ،كوسيلة لعرض مشكالهتم

النظرية لوصف ما الذي ُيدث ليصل الناس ملرحلة 

 إذ ،لكرتونية حلل مشكالهتمإلاستخدام صحيفة سبق ا

انية عرض مشكالهتم عرب مكإيبدأ الناس بمعرفة 

وكيفية  )مرحلة املعرفة(، لكرتونيةإلصحيفة سبق ا

هذا العرض قد يساعد يف حل مشكالهتم  وأنَّ  ،ذلك

 بالفكرة.  (االقتناع)تأيت مرحلة ثم 

وبعد هذه املرحلة تفسري ملاذا يعرض الناس      

بعد وصوهلم  لكرتونيةإلمشكالهتم عرب صحيفة سبق ا

م تعرفوا عىل الفكرة و طريقة ألهنَّ  ملرحلة )القرار(؛

 جرىمن املشكالت التي  اتنفيذها وشاهدوا عددً 

لكرتونية إلحلها بعد عرضها يف صحيفة سبق ا

ثم اختذوا  ،فوصلوا ملرحلة اإلقناع بعرض مشكالهتم

يف هذه  وذلك بعرضها فعاًل  ،القرار بتطبيق هذه الفكرة

ه ن نتنبأ بأنَّ كام يمكننا أ ، وهي مرحلة )التطبيق(املواقع

ها حلُّ  جرىكلام ارتفع عدد املشكالت االجتامعية التي 

ا لذلك عدد لكرتونية سريتفع تبعً إلعرب صحيفة سبق ا

بوصفها أداة لعرض  ،املقتنعني بفاعلية هذه الصحيفة

وذلك بعد أن يتفاعل  ،وحل املشكالت االجتامعية

مما ُيعل املسؤولني يتحركون  ،الناس مع املشكلة

 .حللها

التعرف عىل املشكالت التي ُنرشت يف  -ثانًيا

صحيفة سبق للمطالبة بحلها، حيث تتصدر 

% وجاءت بعدها 33املشكالت الصحية بنسبة 

% ثم جاءت 26املشكالت االقتصادية، وذلك بنسبة 

املشكالت االجتامعية واملشكالت التعليمة بنسب 

 سبق متفاوتة، وربام يدل اعتامد األفراد عىل صحيفة

حلل مشكالهتم الصحية وغريها، من  لكرتونيةاإل

املشكالت لوجود رصاع يف البناء هلذه املؤسسات التي 

م هذه اخلدمات، مما أدَّى لوجود ثغرة ُيصل من  تقدِّ

خالهلا التقصري يف اخلدمات املقدمة، خصوًصا أنَّ نسبة 

املشكالت الصحية ملفتة يف ظل وجود مستشفيات 

تقدم خدماهتا لألفراد حكومية جمهزة بالكامل، و

باملجان، وأيًضا ارتفاع نسبة املشكالت االقتصادية، مما 

ُيعلنا نطالب بالرتكيز عىل الدراسات التي حتدد مدى 

كفاية احلد األدنى من دخل األفراد لتوفري حياة كريمة 

هلم دون اللجوء لوسائل اإلعالم لعرض مشكالهتم، 

دمات هذه الثغرات يف املؤسسات التي تقدم اخل

جعلت األفراد يعتمدون عىل وسائل اإلعالم إليصال 

شكواهم وجعل وسائل اإلعالم يف ظل وجود تقصري 

يف أداء املؤسسات اخلدمية تنشط ويزدهر دورها، وهذا 

ما تفرسه نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم، حيث 
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توضح أنَّ القدرة التأثريية لوسائل اإلعالم تزداد عند 

لبناء االجتامعي، فوسائل اإلعالم وجود رصاع يف ا

عند حدوث أي تغيري يف املجتمع أو رصاع أو حتى 

تطور تنشط يف أخبارها، وتصبح مكاًنا يلجأ إليه 

األفراد إليصال أصواهتم ووجهات نظرهم، وهذا أمر 

طبيعي وفًقا لنظرية االتصال اإلعالمي؛ ولكن من غري 

م إليصال الطبيعي أن يعتمد األفراد عىل وسائل اإلعال

شكواهم عىل الرغم من وجود القنوات األساسية يف 

كل مؤسسات الدولة حلل املشكالت دون إيصاهلا 

لإلعالم، وهناك تدرج قانوين لكل شكوى فإذا أصبح 

الناس يرتكون الطريقة القانونية والتدرج يف الشكوى 

حتى تصل ألعىل مسؤول يف املؤسسة التي حصلت 

سائل اإلعالم حلل فيها املشكلة ويلجؤون لو

مشكالهتم، فهذا يدل عىل وجود خلل كبري، خصوًصا 

إذا كانت الشكوى مل تصل ألعىل مسؤول يف القطاع 

 الذي حصلت فيه.

التعرف عىل الوسائل املرفقة يف عرض  -ثالًثا

أغلب املشكالت التي  املشكالت يف صحيفة سبق.

ُعِرضت يف صحيفة سبق استخدمت الصور كوسيلة 

شكوى وإيضاح الفكرة للمتلقي، وذلك إليصال ال

%، ومن ثمَّ جاء اجلمع بني أكثر من 46.97بنسبة 

وسيلة كإرفاق صور ومقاطع فيديو وتقارير لدعم 

املصداقية وإيضاح الفكرة، ثم جاء بعدها استخدام 

الفيديو والتقارير بنسب متفاوتة، وربام اختيار األفراد 

عاطف أكرب لوسائل إيضاحية أو تأثريية جاء لكسب ت

عدد من املشاهدين، وذلك لتحريك الرأي العام 

وتشكيل ضغط عىل من تسبَّب باملشكلة؛ ليتحرك 

وُيلها وهذا ما تفرسه نظرية االعتامد عىل وسائل 

االتصال اإلعالمي، حيث تصف القدرة اهلائلة هلذه 

الوسائل عىل التأثري العاطفي واملعريف لألفراد 

ئل اإلعالمية، واحلرص عىل واعتامدها عىل كثافة الرسا

التميز يف صياغة األخبار، وهذه النتيجة تدل عىل قدرة 

صحيفة سبق اإللكرتونية عىل حل املشكالت، بغض 

النظر عن ماهية الوسيلة املستخدمة، فمن استخدم 

وسيلة واحدة ُحلَّت مشكالهتم بنسبة أكرب من الذين 

 استخدموا وسيلتني، وهذا إن دل عىل يشء فهو يدل

عىل أنَّ جمرد النرش يف صحيفة سبق اإللكرتونية من 

شأنه حتريك الرأي العام وحتريك املسؤولني حلل 

مشكالت األفراد ورفع الظلم عنهم، سواء جرى 

 استخدام وسيلة إيضاحية أو أكثر. 

التعرف عىل مدة معاناة أصحاب املشكالت -رابًعا

إنَّ أغلب  املنشورة يف صحيفة سبق قبل نرشها.

شكالت التي ُعرضت يف صحيفة سبق أن عانى امل

%، 40.46أصاحبها ملدة تزيد عن سنتني وذلك بنسبة 

وربام بعد أن شاهد أصحاب املشكالت القدرة اهلائلة 

لوسائل االتصال اإلعالمي يف تشكيل ضغط، عىل من 

تسبَّبوا يف املشكالت حللها  تشجعوا عىل الرغم من 

سلوها لصحيفة طول مدة معاناهتم من املشكلة وأر
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سبق لنرشها، وجاءت بعدها املشكالت التي عانى 

أصحاهبا مدة ترتاوح من يوم إىل شهر، وذلك بنسبة 

%، وهذا ما تفرسه لنا نظرية االعتامد عىل 29.30

وسائل اإلعالم، حيث تذكر لنا أن تغري تفكري الناس 

وأنامطهم السلوكية، يمكن أن ينعكس عىل املجتمع 

هذا يوضح لنا العالقة املتبادلة ووسائل االتصال و

الثالثية بني اجلمهور وأنظمة املجتمع ووسائل 

 االتصال، ويعدُّ ذلك من سامت املجتمع احلديث

، إذ دخلت وسائل االتصال كأحد (2012 املزاهرة،)

أهم مقومات الضغط عىل املسؤولني حتى يقوموا 

بمهامهم عىل أكمل وجه ومن يقرص منهم، ويتسبب 

النظام االجتامعي أو يتسبب بمشكلة ألحد بخلل  يف 

األفراد فإنَّ وسائل االتصال تشكل له هتديًدا حقيقيًا 

فيام لو جرى نرش تقصريه أو إمهاله أو ظلمه لألفراد، 

وأصبح املسؤولون يف القطاعات املختلفة يف الدول 

يتهيبون اإلعالم ويراجعون سلوكياهتم خوًفا أن يقوم 

 ما يدل عىل تقصريهم أو من وقع عليه الظلم بنرش

جتنيهم، مما يشكل خطًرا حقيقًيا عىل مكانتهم عىل 

 املستوى الوظيفي أو االجتامعي.

 

التعرف عىل الوقت الذي جرى فيه حل  -خامًسا

إنَّ أغلب  املشكالت بعد عرضها يف صحيفة سبق.

املشكالت التي ُعرِضت يف صحيفة سبق جرى حلها 

، وذلك بنسبة خالل فرتة ال تتجاوز األسبوع

%، ويليها املشكالت التي جرى حلها خالل 57.20

فرتة من أسبوع إىل شهر وذلك بنسبة بلغت 

%، أي إنَّ أغلب املشكالت ومهام كانت مدة 25.58

املعاناة منها، ومهام كانت الوسيلة اإليضاحية أو 

التأثريية التي رافقت نرش املشكلة من صور ومقاطع 

ت بعد عرضها بصحيفة سبق فيديو وتقارير، فقد ُحلَّ 

%، 82.78خالل فرتة من يوم لشهر وذلك بنسبة 

 سبق وهذا مؤرش مهم جًدا عىل قدرة صحيفة

عىل إحداث التأثري وتبادله بني األطراف  اإللكرتونية،

املختلفة من األفراد مروًرا بوسائل االتصال اإلعالمي 

وانتهاء باملؤسسات والبنى االجتامعية، ويدل ذلك عىل 

لقدرة اهلائلة للقنوات اإلعالمية اجلديدة ممثلة ا

بصحيفة سبق عىل إيصال األصوات للمسؤولني، ومن 

ثمَّ حلها وربام أنَّ بعض اجلهات ال تتحرك لرفع مظامل 

منسوبيها أو املنتفعني من خدماهتا إال بعد حدوث 

ضجة إعالمية فيسارعون خوًفا من حماسبة املسؤولني 

دته نظرية االعتامد عىل وسائل  األعىل رتبة،  وهذا ما أكَّ

اإلعالم، حيث وضحت لنا العالقة املتبادلة الثالثية 

بني اجلمهور وأنظمة املجتمع ووسائل االتصال، ويعدُّ 

ذلك من سامت املجتمع احلديث، وهذا ُيعلنا نتساءل 

عن أداء اجلهات املختلفة يف املجتمع وكيف أهنا ترتك 

ضجة إعالمية حوهلا،  مظامل الناس حتى جتري إثارة

فتبادر حللها خوًفا من تسليط الضوء عىل مساوئهم 

. فاملشكالت التي كان (2012 املزاهرة،) وتقصريهم.
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يعاين منها األفراد لفرتات طويلة ليس بسبب نقص 

املوارد وال بسبب عدم أحقية األفراد هبذه اخلدمات، 

بل بسبب تقاعس من يقدم هذه اخلدمات وهتاوهنم يف 

ق الناس، حيث إنَّه بمجرد نرش املشكلة يف وسائل حقو

االتصال اإلعالمي جرى تذليل العقبات كافة التي 

 كانت تعرقل حل املشكلة.

التعرف عىل من حل املشكالت التي سادًسا: 

إنَّ أغلب املشكالت قد حلها  ُنرشت يف صحيفة سبق.

%، وربام يدل ذلك عىل 20فاعل خري وذلك بنسبة 

سؤولية املجتمعية، وحب عمل اخلري يف ارتفاع حس امل

املجتمع وربام يدل عىل القدرة اهلائلة لوسائل االتصال 

اإلعالمي ممثاًل بصحيفة سبق عىل التأثري العاطفي 

دته نظرية االعتامد عىل  والسلوكي لألفراد، وهذا ما أكَّ

إنَّ الفكرة األساسية يف نظرية  وسائل اإلعالم، حيث

ة هائلة لوسائل االتصال االعتامد هي وجود قدر

اإلعالمي عىل التأثري العاطفي لألفراد والسلوكي 

، ومن َثمَّ تأيت وزارة (2012 املزاهرة،)وكذلك املعريف

%، ربام 17.20التعليم حلال املشكالت وذلك بنسبة 

ا ختصها ولو أن وزارة التعليم حتركت عند حدوث  ألهنَّ

ضل املشكلة وقبل نرشها يف صحيفة سبق لكان أف

ألدائها، وأعىل يف تقييمها هذا إذا كانت املشكلة قد 

مرت يف الوزارة قبل أن ُتنرش يف سبق، ويليها وزارة 

%، ويليها امللك واإلمارة 13.95الصحة وذلك بنسبة 

%، وربام يكون هذا مؤرش عىل 10.69بنسب متقاربة 

ضعف أداء بعض اجلهات يف املجتمع، حتى تضطر 

حلل املشكلة، وهذا يدعونا  اإلمارة وامللك للتدخل

إلعادة النظر يف إجراءات مؤسسات املجتمع 

وقوانينها، حيث إنَّ منع الناس من حقوقهم أو 

االعتداء عليهم من قبل املسؤولني يف مؤسسات 

املجتمع من شأنه عرقلة التنمية والتطور، ولو كانت 

هناك قوانني واضحة وحمددة ملا اضطرت اإلمارة أو 

 حلل املشكلة. امللك للتدخل

 

 التوصيات

االستثامر املعريف يف وسائل االتصال  -1

اإلعالمي مهم جًدا لبناء األجيال، حيث اتضحت 

 القدرة اهلائلة هلذه الوسائل يف التغيري والتأثري.

إجراء دراسات ملعرفة أوجه اخللل والقصور،  -2

حيث ترتفع نسبة املشكالت الصحية املنشورة يف 

ممثاًل بصحيفة سبق، عىل  وسائل االتصال اإلعالمي

الرغم من  وجود املستشفيات احلكومية التي ختدم 

 األفراد باملجان.

اجراء دراسات ملعرفة مدى كفاية احلد األدنى  -3

من األجور لتوفري حياة كريمة لألفراد تغنيهم عن 

 االستجداء عرب وسائل االتصال اإلعالمي.

التأكيد عىل دور هيئة حقوق اإلنسان بصفتها  -4

هة املسؤولة عن مراقبة عمل مؤسسات الدولة، وأنَّ اجل

أي شخص يتعرض للظلم ُتتخذ يف حقه إجراءات 
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