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البحث
هدف الدراصة :تهذي الذساظت بلى اظخٕؽاي مذي اُخىاق ػالب الجاملاث بإن
ما ًِشئوهه كلى جىجير ًازش كلى خىًهم مً ؤلاصابت بٖىًُذ .91-وحععى الذساظت
إلالشًت مذي جٌاكلهم مم اإلاللىماث وآلاساء اللامت كلى اإلاىصت ،و مذي بدسآهم
لخإزيراجه كلى مىاٌُهم الصخصُت ججاه مخاػش ٔىًُذ .91-اإلاىهجُت :جم بحشاء
ً
ً
مِابالث مم خمعت كؽش ػالبا حاملُا بدُث اظخوشُذ ٔل مِابلت خىالي خمعت
كؽش بلى كؽشًٍ دُُِت ،وجم بحشائها كبر جؼبُّ صوم  .Zoomوإلكذاد البُاهاث،
بذء الباخث بلملُت الخدلُل وجشميز خمعت مً اإلاِابالث بلذد مً الشمىص الىصٌُت
والخٌعيرًت .وبلذ ججمُم الشمىص ألآثر صلت في ٔلحهما ،جم اظخخذامها ٓشمىص
بذيهُت في بُِت الخدلُل .ومم بلذ ٔل مِابلت ،جخم بطاًت سمىص حذًذة جخىاًّ مم
ٔلماث وكباساث مً ظابِاتها .الىخائج :حؽٖلذ هخائج الذساظت بلذ جظُِّ هؼاَ
الترٓيز وجىـُم ألأىاد في زالر ًئاث جشميز سئِعُت :الخولول ،واظخخذام جىجير
ٓمىصت بكالمُت ،وؤًظل اإلاماسظاث .الخالصت :وحذ الباخث ؤن الؼالب
الجاملُين ال ًشون ؤن اظخخذامهم لخىٍتر ًازش بؽٖل ٓبير كلى خىًهم مً ؤلاصابت
بٖىًُذ .91-وؤدسْ الباخث ؤن الذواًم والُِم اإلادُؼت باالجصاالث الشُمُت ؤٓثر
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ً
ً
 ًخولول في91- ال ًضا٘ ٔىًُذ، ٗ كلى الشهم مً رل.مخىُلا
حلُِذا مما ٔان
 ٔان مىحض ؤخباس، وفي ؤهلب ألاخُان.صمُم اظخخذامهم لخىجير بؼشَ مخخلٌت
٘خعاباتهم كلى جىجير ًآذ مىاٌُهم ومخاوًهم وًهمهم ألًظل اإلاماسظاث خى
ً
. بذال مً حوُيرها91-بسؼاداث ٔىًُذ
91- ٔىًُذ،  الخىي،  ألاصماث،  مىصت جىجير:اإلاصؼلحاث ألاظاظُت
Abstract
Objective: The study aims to explore the extent to which
university students are convinced that what they read on Twitter
influences their fear of contracting COVID-19. The study seeks
to find out the extent to which they interact with information and
public opinions on the platform, and the extent to which they are
aware of its effects on their personal attitudes towards the risks
of CovidMethods: Fifteen university students were
interviewed, each interview lasted about fifteen to twenty
minutes, and were conducted via the Zoom application. The
researcher started the analysis process by encoding five
interviews with several descriptive and explanatory symbols.
After grouping the most relevant symbols, they were used as
axiomatic symbols in the rest of the analysis. With each
interview, new symbols are added that correspond to words and
phrases from the previous ones. Results: The results of the study
were formed after narrowing the focus and organizing the code
into three main coding categories: penetration, use of Twitter as
a media platform, and best practices. Conclusion: The
researcher found that university students do not see that their use
of Twitter significantly affects their fear of contracting COVID19. The researcher realized that the motivations and values
surrounding digital communication are more complex than
expected. Despite this, COVID-19 still gets to the core of their
use of tensor in various ways. Often, their Twitter feeds were

ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في ؤوُاث ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت :دساظت
جدلُلُت لللالُت بين اظخخذام مىصت جىٍتر واهدؽاس الاسجباْ والخىي مً ؤلاصابت خال٘
ؤصمت ٔىًُذ91-
confirming their positions, concerns, and understanding of best
practices around COVID-19 guidelines rather than changing
them.
Keywords: Twitter Platform, Crises, Fear, COVID-
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مقدمة
بن مً بين ملالم الىاُم الجذًذ في ؤوُاث ألاصماث هى الاخخباس الِىي
للمىصاث الشُمُت لىظائل الخىاصل الاحخماعي  ،مجها مىصت جىٍتر خال٘ ؤصمت
جٌص ي وباء ٔىسوها في ؤهداء اللالم .وكلى الشهم مً اظهاماث اإلاىصاث الشُمُت في
الخىاصل اإلاباؼش بين البؽشٍت خال٘ ألاصمت إلاداولت العُؼشة كلى جٌص ي الٌيروط
(ٓمىصت جىٍتر)  ،بال ؤنها ؤظهمذ في وؽش ؤخباس مٌبرٓت وؼائلاث كضصث مً ظشٍان
الاسجباْ والخىي في هٌىط معخخذمحها .ؤدي رلٗ بلى دًم الىاط للدؽبث بإًت
مللىماث ؤو ُصص سبما جٖىن في ؤظاظها هير دُُِت ورلٗ هدُجت للىطم اللالمي
لألصمت.
ومىز ؤن بذؤث ألاصمت في ؤواخش كام  ، ٩١٠٢ؤضحذ وبؽٖل الًذ ؤن هىاْ
خالت مً الهلم الجماعي في مىصاث الخىاصل الاحخماعي (وبالخدذًذ مىصت جىٍتر).
ً
ؤان الًخا بكالن مىصت جىجير كً خـش "اإلادخىي اإلاظلل" خى٘ ًاًشوط ٔىًُذ-
 91بإهه مدخىي هير مشهىب ًُه ورلٗ للذد مً الصخصُاث التي جشوج إلاضاكم
هير دُُِت بؽإن الىباءً .للى ظبُل اإلاثا٘  ،هشد سئِغ الىالًاث اإلاخدذة  ،في
الحادي كؽش مً ؤٓخىبش  ، 0202بما ًلي "خصلذ باألمغ كلى بُشاس جام مً
حمُم ؤػباء البِذ ألابُع ،مٌاده ؤهجي ال ًمًٕ ؤن ؤصاب بٖىًُذ( 91-مدصً)،
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وال ًمًٕ ؤن ؤهِله .ولِذ ظشسث بملشًت رلٗ !!!" وفي الُىم الخالي ،وطلذ ؼشٓت
جىٍتر  Twitterبؼاسة كلى هزه الخوشٍذة ٓميؽىس ًيؽش "مللىماث مظللت وسبما
طاسة جخللّ بٖىًُذ ."91-مىز ظىىاث ُلُلت مظذٔ ،اهذ مثل هزه الخصشًاث
ً
ً
حلخبر ؤمشا هشٍبا وهير ملِى٘ ،مما ٌلٕغ الخوير الهائل في اظخخذام الاجصاالث
الشُمُت للخلامل مم الِظاًا اللامتً .خال٘ ؤظىؤ حائدت ؼهذها الِشن الحالي،
خشحذ كلُىا ؤُىي الصخصُاث في الىالًاث اإلاخدذة كبر جىٍتر للخللُّ كلى ٔىًُذ-
 .91جٖاًذ اإلاىصت إلاخابلت وطمان حمُم الخٌاكالث داخل "كالم جىٍتر
ً
جِشٍبا خماًت حمُم اإلاعخخذمين
 ،"Twittersphereولًٕ ًبذو ؤهه مً اإلاعخدُل
ً
ً
ٓبيرا مً
كذدا
مً الخٌاكالث التي جٌخِش بلى الذُت .ولعىء الحفً ،ةن

اإلاعخخذمين الزًً ًصؼذمىن بهزه الخوشٍذاث هم مً ًئت الؽباب .لزا ً ،ةن
الهذي مً بكذاد هزا البدث هى اظخٕؽاي مذي اُخىاق ػالب الجاملاث بإن ما
ًِشئوهه كلى جىجير ًازش كلى خىًهم مً ؤلاصابت بٖىًُذ .91-وكلى وحه الخدذًذ،
جمذ دساظت كُىت مً ػلبت الجاملاث  ،ومذي اُخىاكهم بإن اظخخذامهم لخىٍتر
ً
ُذ ؤزش كلى خىًهم مً ؤلاصابت باإلاشض .وهـشا للخوُيراث الجزسٍت التي ػشؤث كلى
ؤهمُت مىصت جىٍتر في العىىاث ألاخيرة ؤىنها هي اإلاىصت ألابشص في اللذًذ مً
اإلاجخملاث ٔ ،ان مً اإلاهم دساظت دوس هزه اإلاىصت في الخىكُت بٖىًُذ 91-ومذي
اُخىاق معخخذمُه ًُما ًيؽش كلحها .كلى ظبُل اإلاثاٌ٘ ،لخِذ ما ًِشب مً زلث
ألامشٍُٕين ؤن كذد خاالث الىًاة بٖىًُذ 91-مبالى ًُه (دوسٔي ،Durkee
) .ومً اإلاهم الترٓيز كلى ًئت الؽباب بؽٖل خاص ،خُث بن ؤٓثر مً سبم
معخخذمي جىٍتر جتراوح ؤكماسهم بين  91و ً 02
كاما (ظخاجِعخا ،Statista
) ،وهزا الجُل ؼذًذ الخإزش باالجصاالث الشُمُت.
وفي هزا البدث ،ظِخم ؤلاؼاسة للىمىرج الىـشي ( Theoretical

 )Paradigmلهزه الذساظت زم هخؼشَ إلاشاحلت لألدبُاث التي حوؼي حىاهب

ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في ؤوُاث ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت :دساظت
جدلُلُت لللالُت بين اظخخذام مىصت جىٍتر واهدؽاس الاسجباْ والخىي مً ؤلاصابت خال٘
ؤصمت ٔىًُذ91-

الذساظت ومذي مؽاسٓت آلاساء والِىاكاث لللامت كلى مىصت جىٍتر .بلذ رلٗ ،
ً
ظيخؼشَ إلاىهجُت الذساظت وؤخيرا ظِخم جِذًم الىخائج والاظخيخاحاث.
النموذج النظري ()Theoretical Paradigm
اظخخذمذ هزه الذساظت الىمىرج الخٌعيري ()interpretive paradigm
 ،مم جىؿٍُ اإلاىـىس الىحىدي للبىاء الاحخماعي ( social constructionist

 )ontological perspectiveورلٗ ٔىن مىهجُت هزه الذساظت حلخمذ كلى حمم
ً
وجدلُل البُاهاث الىىكُت ؛ والتي بذوسها حعهم في ًهم اإلاىطىق بذال مً ادكاء
ً
خُِِت مىطىكُت واخذة لجمُم كىاصش البدث .وجؼلب رلٗ ً
ؤًظا هىكا مً
ؤلابعخمىلىحُا الزاجُت ( ، )a subjective epistemologyلذاسظت ُىاكاث
ألاًشاد بؽإن ؤوؽؼتهم كلى وظائل الخىاصل الاحخماعي ومٌاهُمهم كً الخىي.
ومً مىـىس ًلعٌي  ،هـش هزا البدث بلى "اإلالشًت كلى ؤنها بىاء احخماعي ًِىم
كلى اللوت والخٌاكل" (جشَس ي  ، 0292 ،Tracyص  ، )29واليؽاغ البؽشي كلى
ؤهه ""هص" ًمًٕ ُشاءجه وجٌعيره وجدلُله" (جشَس ي  ، 0292 ،Tracyص .)29
ألاصاش اإلانطقي النظري ( :)Theoretical Rationaleمراحعة
ألادبيات
مقدمة
في هزا الجضء ظيخؼشَ إلاشاحلت ألادبُاث الالصمت لذساظت ُىاكاث الؼالب
بؽإن مذي جإزير اظخخذامهم لخىٍتر كلى خىًهم مً ؤلاصابت بٖىًُذ .91-كلى وحه
الخدذًذ  ،ظيخذاسط مذي اُخىاكهم بإن البدث كً اإلاللىماث ومؽاسٓت آلاساء
لللامت كلى جىٍتر ُذ ؤزش كلحهم .و ً
هـشا ألن بدىر ٔىًُذ 91-ال جضا٘ في ػىس اليؽىء
ً
ًِ ،ذ جم جذكُم هزا البدث بإػشوخاث لـشوي ؤخشي ٔلما ٔان رلٗ مىاظبا.
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ألادبيات اإلاتعلقة بالبحث عن اإلاعلومات على ثويتر
اجٌّ بلع الللماء مم بىِٓغ  ،Boukesومجهم ٔىسملُٗ Kormelick

ومُجش  ،Meijerالزًً اظخيخجىا مً بدثهم ؤن وظائل ؤلاكالم اإلادمىلت ُذ
خٌظذ كخبت اظتهالْ ألاخباس ،وبالخالي صٍادة كذد ألاشخاص الزًً ًيخبهىن
لألخذار الجاسٍت .ومم رلًٗ ،ةن ملـم ألاشخاص "(بىحه كام) ال ًشهبىن في
ً
اإلاعاهمت في ألاخباس ظىاءا باإلاؽاسٓت ؤو الخىصُت ؤو هير رلٗ ،وال ًشهبىن في
ً
جخصُص ألاخباس وًِا لخٌظُالتهم الصخصُت" (مُجش ؤىسمُلٗ & Meijer
،Kormelick

 .)p. 675 ،وُذ ٌؽير هزا بلى ؤن هىاْ خبراء ملخمذًً

ًِىدون اإلاىاُؽاث وسواًاث ألاخباس كلى جىٍتر ،مما ًذكم ًٕشة بىِٓغ Boukes

بإن اجباق "ُائذ  "leaderكلى جىٍتر ًدؽابه بلى دسحت ٓبيرة مم الاؼتراْ
(.)subscribing
ومً هاخُت ؤخشيً ،شي الخبراء ؤن اإلاللىماث الخاػئت واإلاللىماث اإلاظللت
حؽٖل تهذًذاث خؼيرة الٓدعاب اإلالشًت الذُُِت .و ً
هـشا ألن ٔىًُذ 91-هى
ًيروط حذًذً ،هى ًمثل جشبت خصبت الهدؽاس اإلاللىماث الخاػئت ،والتي ُذ تهى٘
ً
ً
ً
اإلاخاوي ؤو تهىنها .وكىذ وحىد مللىماث خاػئتً ،ةنها حؽٖل طشسا بالوا هـشا
الحعاق هؼاَ حوؼُت الٌيروطً .للى ظبُل اإلاثا٘ ،في ماسط  ،0202ؤًاد ٪21
ً
ؤخباسا جبذو مٌبرٓت ومصؼىلت
مً البالوين في الىالًاث اإلاخدذة بإنهم ؼاهذوا
ً
جماما بؽإن ٔىًُذ( 91-ؼٌُش ،Schaeffer

) .وفي جِشٍشهما الخاص

بٌُُٕت مٖاًدت اإلاىصاث للمللىماث الخاػئت واإلاللىماث اإلاظللت في كصش ٔىًُذ-
ٌ ،91ؽشح ظِىى وباهص ي  )0202( Singh and Bagchiكذم ًلالُت هـام
جىٍتر (الزي ٌلخمذ بلى خذ ٓبير كلى ألاجمخت والخللم آلالي) وملاًيره لخصيٍُ
اإلادخىي الخاػئ ووظمه وبصالخه.

ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في ؤوُاث ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت :دساظت
جدلُلُت لللالُت بين اظخخذام مىصت جىٍتر واهدؽاس الاسجباْ والخىي مً ؤلاصابت خال٘
ؤصمت ٔىًُذ91-

وهزا ما دًم ماسَؽا٘  Marechalومٖاًىىن  McKinnonودًشي
 )0220( Dheereبلى وصٍ ما جم جذاوله كلى وظائل الخىاصل الاحخماعي بإهه
"ظُل مً اإلاللىماث اإلاظللت" بؽإن ٔىًُذ .91-ؤاهذ ألاهـمت واإلاىـماث
ً
اإلاخصصت لشصذ اإلاللىماث الٖاربت مجهمٕت جماما" ،وهدُجت رلٗ هي ؤن حعلت
وخمعىن باإلاائت ( )%91مً اإلاؽاسٔاث التي جم وظمها بلالمت ٔاربت ( )falseمً
ُبل مذُِي الحِائّ ٔاهذ ال جضا٘ مىحىدة كلى جىٍتر دون ؤي كالماث جدزًش"
(ماسَؽا٘ وآخشون ،Marechal et al.

 ،صٌدت  )92في الٌترة مً ًىاًش بلى

ماسط .وٍآذون ؤن اإلاللىماث الخاػئت "ًخم جىححهها واإلابالوت ًحها كً ػشٍّ
ً
الخىاسصمُاث" ،وبالخالي "ٌعتهذًهىن بها ًِؽ ألاشخاص ألآثر جإزشا بهزه الشظائل"
(ماسَؽا٘ وآخشون .)Marechal et al. 2020وُذ ٌؽير هزا بلى ؼذة جإزير جىٍتر
كلى خىي اإلاعخخذمين مً ؤلاصابت بٖىًُذ ،91-مً مىؼلّ ؤن ألاخباس التي
ٌؽاهذونها جٖىن مىحهت بلحهم كلى وحه الخدذًذ .وباإلاثل ،وحذ حامِعىن
ً
 Jamiesonوؤلبراظين  )0220( Albarracinؤن هىاْ اسجباػا بين الـهىس كلى
وظائل الخىاصل الاحخماعي وُلت اإلاللىماث ؤو ٓثرة اإلاللىماث اإلاظللت .لزلٗ،
ؤصبذ هىاْ حذ٘ بؽإن مذي ًلالُت البدث كً اإلاللىماث كلى جىٍتر بعبب
ظهىلت جصٌده وهُٖله الِائم كلى الخىاسصمُاث.
ألادبيات اإلاتعلقة بمشارلة آلاراء للعامة على ثويتر
بٌظل جصمُم اإلاىصتٌ ،لذ مؽاسٓت آلاساء لللامت مً الجىاهب ألاظاظُت
التي جدٌض الخىاحذ كلى جىٍترً .مًٕ للمعخخذمين الشد كلى ألاخباس ؤو جِذًم
الخللُِاث كً ػشٍّ الخوشٍذ ؤو بكادة الخوشٍذ ؤو بكادة الخوشٍذ "مم الخللُّ" ؤو
ؤلاعجاب .لزلُٗ ،مذ بمشاحلت ألادبُاث اإلاخللِت بٌُُٕت حؽٖل آلاساء وسدود
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ألاًلا٘ كلى ألاخباس .وُذ وحذث ؤن الىِاؼاث بؽإن جإزير الخٌاكل مم الخلبير
اللام كلى جىٍتر ً
هالبا ما جىِعم خعب مىٍُ جىٍتر مً حلضٍض اإلاىاٍُ الحالُت
للٌشد ؤو جدذيها.
وٍآذ هُى  ،Guoوسود  ،Rohdeووو  )0202( Wuبإن الجمم بين هُٖل
ً ً
جىٍتر وُادة الشؤي ؤمشا هاما في بوؽاء هشي صذي للمجخملاث اإلاخخلٌت واإلاىاُؽاث
كلى جىٍتر .وبالشحىق بلى اهخخاباث  ،0292جىصلىا بلى ؤن "ُادة الشؤي ٔاهىا
معاولين كً بوؽاء مجخملاث مخجاوعت كلى جىٍتر" (ص  .)022و ً
جإُٓذا كلى
ؤهمُت اللىامل اإلادؽابهت ،وحذث دساظت ؼبه ججشٍبُت جشصذ جِذم خملت الىُاًت
ً ً
مً العشػان ؤن الجمم بين هُٖل جىٍتر "وُادة الشؤي" ٔان ؤمشا ًلاال في الخإزير كلى
اإلاىاٍُ ججاه اججاه ملين مشهىب ًُه .اكخمذث دساظت الحالت هزه كلى
"اإلاعخخذمين ألاظاظُين الزًً ًخمخلىن بلذد ٓبير مً اإلاخابلين ،وٍخم الخىاصل
ً
،
ملهم باكخباسهم ؤشخاصا " مازشًٍ "" (حىن وآخشون ،Gough et al.
ص  .)9ولزلٗٔ ،ان هىاْ حوُير بًجابي في مىاٍُ اإلاعخخذمين ججاه سظالت
الصحت اللامت.

ً
بلع الللماء ًدبم ً
مخخلٌا كً ههج هُى وآخشون ً .Guo et alللى
ههجا

ظبُل اإلاثاً٘ ،آذ ؼىس  ،Shoreوباًٗ  ،Baekودًالسؤاط  Dellarocasكلى
طشوسة الخمُيز بين الاظخِؼاب وهشي الصذي ،مىىهين بلى بمٖاهُت وحىد دلُل
كلى الاظخِؼاب ،ولًٕ لِغ كلى هشي الصذي .بملجى آخشٌ ،لشي الىاط آلاساء
اإلاخالٌت (وٍخلاسطىن ملها) ً -هم ال ًجهلىنها بعبب ُلت الـهىس .كلى ظبُل
اإلاثا٘ ،بوع الىـش كً هؼاَ وحهاث الىـش التي جـهش للمعخخذمينً ،ةن اإلاِاالث
والخللُِاث التي "ًخخاس اإلاعخخذمىن اللادًىن وؽشها ؤو بكادة حوشٍذها جمُل ؤٓثر
بلى الىظؼُت" (ؼىس وآخشون  ، 0291 ،ص  ،)92وفي هزا بؼاسة بلى ؤن ما ًيؽشه
اإلاعخخذمىن ًخإزش بِلِهم ومخاوًهم مً اهتهاْ خصىصُت اإلاخابلين (ؼىس

ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في ؤوُاث ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت :دساظت
جدلُلُت لللالُت بين اظخخذام مىصت جىٍتر واهدؽاس الاسجباْ والخىي مً ؤلاصابت خال٘
ؤصمت ٔىًُذ91-

) .وكىذ بظِاغ رلٗ كلى ٔىًُذً ،91-ةهه ٌؽير
وآخشون ،Shore et al.
ً
بلى ؤن ما ًيؽشه اإلاعخخذم ُذ ال ًٖىن اولٖاظا لٖل ما ؼاهذهً ،ما ًشاه هاالء
اإلاعخخذمىن لِغ مجشد ُصت ؤو سواًت واخذة بؽإن ٔىًُذ .91-وبرا ٔان جىٍتر
ؤداة اظخِؼاب ولِغ هشًت صذيًِ ،ذ جازش اإلاؽاسٓت في آلاساء اإلاؼشوخت لللامت
بؽإن ٔىًُذ 91-كلى الخىي مً ٔىًُذ 91-بؽٖل هير مخىُم.
ُذم ظمُث  ،Smithوساوي  ،Ranieوؼىاًذسمان،Shneiderman ،
ً
وهملبىٍم  )0292( Himelboimمثاال آخش ًىضح ؤن جىٍتر ُذ ال ٌلضص مىاٍُ
الصخص .اكخمذوا في بدثهم كلى بػاس كمل مً ظخت "خؽىد ؼبُٕت" مخخلٌت،
لىطم مخؼؽ لٌُُٕت جؼىس الخؼاب كلى جىٍترٌ .ؽير هزا الىمىرج بلى ؤن
اإلاىطىكاث اإلاؼشوخت كلى جىٍتر ال حؽهذ هٌغ الىمؽ مً الخؼىس .وكلى الشهم مً
ؤهه لم ًخؼشَ بلى ٔىًُذ 91-وحه الخدذًذً ،هى ًىبهىا بلى بمٖاهُت اخخالي
الخللُِاث كلى ٔىًُذ 91-مً ؼبٕت بلى ؤخشي ،وبالخالي ُذ جثير هزه الؽبٖاث
مخاوي مخخلٌت بؽإن مىاطُم ؤخشي ؤٓثر مما ُذ ًثيرها جىٍتر لىٌغ اإلاىاطُم.
النتائج العامة:
هىاْ مجمىكت ٓبيرة مً ألادبُاث اإلاخللِت بألُاث جىٍتر .جخمخم حمُم
مىصاث الخىاصل الاحخماعي بعماث مميزة ،وَؽتهش مىُم جىٍتر بعهىلت البدث كً
اإلاللىماث ومؽاسٓت اإلاللىماث مم اللامت .اهخم اللذًذ مً الللماء بخدلُل رلٗ
واظخيخجىا ؤن اظخخذام جىٍتر ًازش كلى ملشًت اإلاعخخذمين .وُذ ؤخزث في
اكخباسي ؤؼُاء كذة مجها جذًّ اإلاللىماث ،واإلاللىماث الخاػئت واإلاظللت،
والاظتهذاي كً ػشٍّ الخىاسصمُاث ،وُصذث بهزا البدث دساظت مؽٖلت ُُذ
البدث ً
خالُا .و ً
هـشا ألن جىٍتر ٌلخبر ؤداة مثالُت إلاؽاسٓت آلاساء مم اللامتًِ ،ذ
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اظخخذمذ ً
ؤػشا مثل ؼبٖاث الحؽىد وُادة الشؤي لخُُِم جإزير الخلشض للمدخىي
الخاص بٖىًُذ 91-كلى جىٍتر.
الضؤال البحثي :ما ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي (جىٍتر) كلى ػالب اإلاشخلت
الجاملُت في ؤوُاث ألاصماث؟ وما مذي اكخِادهم بإن اظخخذامهم لخىٍتر ًازش كلى
خىًهم مً ؤلاصابت بٖىًُذ91-؟
منهج الدراصة:

ً
ً
وصٌُاًِ ،ذ ؤسدث ًهم جٌاصُل الخِاسٍش
ٔان هُٖل هزا اإلاؽشوق بدثا
الصخصُت للؼالبٓ .ما ؤسدث ؤن ؤٔىن ؤُل ً
جشٓيزا كلى الىخائج ،كلى الشهم مً ؤن
البدث ُذ ٌعلؽ الظىء كلى اللىامل اإلاازشة (ظبُٖاسد ،Spickard

).

وبؽٖل كام ،جم الترٓيز كلى الهذي اللام لشظم صىسة ؼاملت إلاذي وخُيُاث
اُخىاق الؼالب بإن اظخخذامهم لخىٍتر ًازش كلى خىًهم مً ؤلاصابت بٖىًُذ.91-
جم بحشاء مِابالث مم اإلاؽاسٓين ولم ًخم بحشاء اظخبُاهاث ؤو اظخخذام
البُاهاث اإلاخاخت للجمهىس ألن الاظخبُاهاث لِعذ ألاداة اإلاىاظبت لؼشح ألاظئلت
الصخصُت ؤو بهخاج بُاهاث هىكُت حىهشٍت بؽٖل كام .وألن هذي هزا البدث لِغ
ًهم مىحض جىٍتر الٌللي (الخؽ الضمجي لحعابه كلى جىٍتر) لٖل شخص ًدعب،
ولًٕ جصىساتهم له وجإزيراجه كلحهم .بملجى آخشً ،مٕجهم جِذًم "سئي  -ؤو ؤظباب
مىؼُِت وجٌعيراث ومبرساث ألًلالهم وآسائهم" (جشَس ي  ، 0292 ،Tracyص
 .)920ومً هىا  ،جم حمم جِاسٍش هىكُت كً ألاًلا٘ والعلىُٓاث وألاخذار
واإلاؽاكش الصخصُت مً خال٘ اإلاِابالثً .لِذ جم بحشاء مِابالث مم خمعت كؽش
ً
ً
ػالبا حاملُا وظاالهم كً ػشَ اظخخذامهم لخىٍتر  -ؤهماغ اظخخذامهم ،وجٕشاس
الاظخخذام ،ودواًلهم ،وما بلى رلٗ .وجم ظاالهم ً
ؤًظا كً مذي جٌاكلهم مم
ً
وؤخيرا ،مذي بدسآهم لخإزيراجه كلى مىاٌُهم
اإلاللىماث وآلاساء اللامت كلى اإلاىصت،
الصخصُت ججاه مخاػش ٔىًُذ.91-

ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في ؤوُاث ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت :دساظت
جدلُلُت لللالُت بين اظخخذام مىصت جىٍتر واهدؽاس الاسجباْ والخىي مً ؤلاصابت خال٘
ؤصمت ٔىًُذ91-

ً
اظدىادا بلى الٌصل اإلالىىن "ما الزي ًمًٕ ؤن ٌلامل ٓبُاهاث اجصا٘؟"
و

مً دساظت ميرٌوان  Merriganوهُىظتن  ،)0221( Hustonاظخخذمذ
الُِاظاث الاظمُت والترجُبُت بالؼشٍِت التي اظخخذمتها في صُاهت ؤظئلت اإلاِابلت.
عملية حمع البياهات:
إلًجاد اإلاؽاسٓين ،اظخخذمذ ػشٍِت ٓشة الثلج ( )snowballألخز اللُىاث.
بذؤث "بخدذًذ اللذًذ مً اإلاؽاسٓين الزًً ًدىاظبىن مم ملاًير الذساظت زم ػلبذ
مً ٔل مً هاالء ألاشخاص ؤن ًِترح ؤخذ ملاسًه" (جشَس ي ، 0292 ،Tracy
ً
ص  .)922ؤاهذ ملاًير اللُىت ببعاػت ؤن ًٖىن اإلاؽاسْ ً
حاملُا ولذًه
ػالبا
خعاب كلى جىٍتر .وبلذ ؤن جم الخىصل بلى كذد ُلُل مً اإلاؽاسٓين في خظم
الـشوي الاظخيىائُت للجائدت  ،ػلب مجهم جشؼُذ بلع ألاشخاص ألآثر
ً
اظخلذادا إلحشاء اإلاِابالث ختى ؤجمًٕ مً بحشاء خمعت كؽش مِابلت في اإلاجمل.
اظخوشُذ ٔل مِابلت خىالي خمعت كؽش بلى كؽشًٍ دُُِت ،وجم بحشائها
كبر جؼبُّ صوم  ،Zoomمم العماح بمؽاسٓت الؽاؼت ختى ًخمًٕ اإلاؽاسْ مً
جيؽُؽ رآشجه مً خال٘ مىحض جىٍتر (الخؽ الضمجي لحعابه كلى جىٍتر) الخاص
به .وباظخخذام الذلُل ،جم بذء اإلاِابالث بعاا٘ اإلاىاًِت كلى اإلاؽاسٓت في البدث،
وؼشح ًُه مىطىق اإلاِابلت والوشض مجها .زم بهخِا٘ اإلاِابالث بلى ألاظئلت
الاًخخاخُت ،وألاظئلت الخىلُذًت والخىححهُت ،واهتهذ بمىحض ؼامل للمِابلت .وػىا٘
اللملُت ،ػبّ الباخث مهاساث "الاظخماق اليؽؽ" ،وللصخص الزي جمذ مداوسجه
بإن جٖىن له الحشٍت اإلاؼلِت في بداسة الىِاػ (جشَس ي  ، 0292 ،Tracyص
 )921وٍداو٘ بذوسه الخإُلم مم اإلاىاُؽت .وبمىحب مىاًِتهم كلى اإلاؽاسٓت في
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البدث  ،جم حسجُل الاحخماكاث ،زم خزي هزه الدسجُالث بمجشد جٌشَى
مدخىاها (البُاهاث الىىكُت).
التحليل النوعي:
لِذ اظخخذم الباخث الترميز الىىعي لخدلُل خمعت كؽش مِابلت .والترميز
هى "اللملُت اليؽؼت لخدذًذ مذي اهخماء البُاهاث ؤو جمثُلها لـاهشة ملُىت ،والتي
ً
ً
ً
ُذ جٖىن
ملخِذا ،ؤو ًلال ،ؤو ًٕشة مىطىكُت ،ؤو مماسظت زِاًُت ،ؤو
مٌهىما ،ؤو
كالُت" (جشَس ي  ، 0292 ،Tracyص  .) .911وإلكذاد البُاهاث ،بذء الباخث
بلملُت الخدلُل وجشميز خمعت مً اإلاِابالث بلذد مً الشمىص الىصٌُت والخٌعيرًت.
وبلذ ججمُم الشمىص ألآثر صلت في ٔلحهما ،جم اظخخذامها ٓشمىص بذيهُت في بُِت
الخدلُل .ومم بلذ ٔل مِابلت ،جخم بطاًت سمىص حذًذة جخىاًّ مم ٔلماث وكباساث
مً ظابِاتها .وكىذ الاهتهاء مً الخدلُل ،حؽٖلذ بؽٖل نهائي كذد مً الشمىص
ً
مخظمىت بلع الشمىص ألاظاظُت والبذيهُت "الخإزير الاحخماعي" " ،همؽ ؼائم /
زابذ ألخباس ٔىًُذ" ، "91-واُم اإلاؽاسْ الزي ال ًجذ ما ًٌلله خاسج اإلاجا٘
الاًتراض ي" " ،الخدِّ مً العلىْ الحالي".

ً
ٔان إلخذ اإلاؽاسٓين (وٍذعى مدمذ) مجا٘ جشٓيز مخخلٍ ٔلُا كً حمُم

اإلاؽاسٓين آلاخشًٍ ،خُث ؤًاد ؤن وطله ٓؼالب دولي دًله بلى الخٌاكل بلى خذ
ٓبير مم مدخىي ٔىهُذ 91-كلى جىٍتر لٌهم الؼشٍِت التي ًخم مً خاللها الىـش بلى
ً
الوير مىاػىين (مً الجيعُت الصِىُت) والخلامل ملهم .وُذ ٔان هزا هشٍبا كً
بُِت بُاهاحي .باظخخذام جِىُاث الترميز الثاهىٍت ،جم جظُِّ هؼاَ الترٓيز وجىـُم
ألأىاد في زالر ًئاث جشميز سئِعُت :الخولول ،واظخخذام جىٍتر ٓمىصت بكالمُت،
وؤًظل اإلاماسظاث.
ٌؽير "الخولول" بلى مىٍُ اإلاؽاسٓين ججاه مدخىي ٔىًُذ ٓلىصش ؤظاس ي –
ؼلىس بخولوله في اإلاجاالث والذواًم ألاخشي الظخخذام جىٍتر والزي ًصبذ ػبُلُت

ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في ؤوُاث ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت :دساظت
جدلُلُت لللالُت بين اظخخذام مىصت جىٍتر واهدؽاس الاسجباْ والخىي مً ؤلاصابت خال٘
ؤصمت ٔىًُذ91-

بمشوس الىُذٌ .ؽير "اظخخذام جىٍتر ٓمىصت بكالمُت" بلى اظخخذام جىٍتر للحصى٘
ً
ً
حضئُا لذي ملـم
داًلا
كلى اإلاللىماث ،والزي ٔان ٌلخبر كلى ؤُل جِذًش
اإلاؽاسٓين ،وؿهش ؤنهم ًِذسون للمىصت جصمُمها الضمجي ،والزي ًِىم كلى جِذًم
آخش ألاخباس .ومً ؤبشص مبرساث اظخخذام جىٍتر ٓمىصت بكالمُت هى الاكخِاد بإن
جىٍتر ٔان مىصت جصحُدُت للشواًاث الٖاربت التي جشد في الِىىاث ؤلاكالمُت
ألاخشي؛ ولًٕ في الىُذ هٌعهٔ ،ان هىاْ خشج ؤو اسجُاب مشجبؽ باالكتراي بخىٍتر
ً
وؤخيراً ،خمثل الٖىد الثالث في "ؤًظل اإلاماسظاث" ،والزي ٌؽير
ٓمصذس بخباسي.
بلى ظلىُٓاث ملُىت ًخم جذاولها بؽٖل مبالى ًُه كلى جىٍتر باكخباسها آمىت ومِبىلت
ؤو خؼيرة وهير مِبىلت ،مما ًادي بلى بىاء بحماق آساء بؽإنها ؤو آلُت للحٕم بين
اإلاعخخذمين.
ثفضير البياهات النوعية:
ً
بىاء كلى جدلُل البُاهاث الىىكُتً ،ةن مً اإلاالخف – بؽٖل كام  -بإن
ً
ً
الؼالب ال ًشون ؤن اظخخذامهم لخىٍتر ًازش جإزيرا ٓبيرا كلى خىًهم مً ؤلاصابت
بٖىًُذ .91-وبالخالي ال ٌلذ الخٌاكل مم مدخىي ٔىًُذً 91-
ً
ؤظاظُا ،ولٕىه
داًلا
كىصش مازش في الخدِّ مً ؼذة الخىي الحالُت دون ؤن ٌويرها.
التغلغل:
لم ًضكم ؤي مؽاسْ ؤن البدث كً مللىماث ٔىًُذ 91-ؤو مؽاسٓت آساء
ً
خاصت به ٔاهذ الذاًم ألاظاس ي الظخخذام جىٍتر .ومم رلُٗ ،الىا حمُلا ؤن
ٔىًُذ 91-ؿهش في مىحض ألاخباس الخاص بدعاباتهم كلى جىٍترٔ .ان زالزت مً
اإلاؽاسٓين في بدثي مً اإلاخذسبين اإلاىخـمين في الحمالث العُاظُت :ؤاهىا ٌلتزمىن
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اظخخذام جىٍتر ٓإداة إلداسة الحملت والخىاصل .كلى ظبُل اإلاثاُ٘ ،الذ هىاء بؽإن
ما جيؽشه:
ؤجابم الٕثير مً ؤصذُائي كلى جىٍتر ،وؤجابم الٕثير مً اإلاعاولين
ً
كلى جىٍتر ،وكادة ما ؤظخخذم جىٍتر لللمل العُاس ي ًِؽ،
إلالشًتي ؤن الٕثير مً اإلاىؿٌين وألاشخاص الزًً ٌلملىن في
الحمالث ًخىاصلىن كبر جىٍتر .وهزا ما ؤصبدذ ؤُىم به مىز ؤن
ً
ً
اؼترٓذ في جىٍتر .لؼاإلاا ٔان مجاال حُذا للخىاصل والخلشي كلى
ؤشخاص في اإلاجا٘ العُاس ي( .مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت
هىاء).
باليعبت لهم ،ال ًخللّ ؤي جشٓيز كلى ٔىًُذ 91-ؤو خىي مىه باإلصابت به،
بل بعبب اسجباػه بالعُاظت اللامت خُث ؤصبذ ٔىًُذً 91-
حضءا ال ًخجضؤ مً
العُاظتُ .ام الباخث ظمُث وصمالئه بخصمُم ظخت خؽىد ؼبُٕت مخخلٌت ،وؤود
ؤن ؤئٓذ ؤن ؤولئٗ الزًً لذيهم داًم ظُاس ي منهي ًيخمىن بلى مجمىكاث مىخذة
بعبب هـشتهم بلى جىٍتر ٓإداة جىـُم وجىاصل .جخميز هزه اإلاجمىكاث "باسجٌاق
ملذ٘ ٓثاًت الشوابؽ واهخٌاض ملذ٘ الىمؼُت ...مجمىكت مترابؼت للواًت
وجخذاخل بؽٖل ؤظاس ي مم بلظها البلع" (ظمُث وآخشون ، Smith et al
 ، 0292ص  .)92وجمًٕ "اإلالشًت اإلاؽترٓت والخٌاكل والاظخِشاس" (ظمُث
وآخشون  ، 0292 ،Smith et alص  .)92لزلٗ ،ختى سدود الٌلل ججاه
العُاظت اللامت ٔاهذ مدؽابهت بؽٖل كام مم بلظها البلعُ .الذ خعىاء ؤن:
ًدؽابه اإلادخىي اإلاشجبؽ بٖىًُذ الزي ًـهش ًجإة كلى مىحض
ؤخباس خعابي في جىٍتر في الوالب مم ألاشخاص الزًً ًظلىن
حوشٍذاث صادُت بؽإن بلع اإلاازشًٍ واظخجابتهم لٖىًُذ ،والتي
ً
لم جًٕ مثالُت جماما  ...حمُم اإلاىاُؽاث العُاظُت بؽإن ٔىًُذ

ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في ؤوُاث ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت :دساظت
جدلُلُت لللالُت بين اظخخذام مىصت جىٍتر واهدؽاس الاسجباْ والخىي مً ؤلاصابت خال٘
ؤصمت ٔىًُذ91-

حعدىذ كلى خُِِت خاالث الخٌص ي( .مً اإلاِابالث الصخصُت،
مِابلت خعىاء)
جخٖىن ؼبٕتها بلى خذ ٓبير ،كلى هشاس اإلاخذسبين آلاخشًٍ الزًً ُابلتهم ،مً
ػالب مىخشػين ومهخمين بالؽئىن العُاظُت .وٍشٓض جٌاكلهم مم مدخىي ٔىًُذ
داخل اإلاجمىكت اإلاىخذة كلى اإلاعائل العُاظُت ،والخىي مىه ال ًشجِي بلى هٌغ
دسحت ألاهمُت التي ًىلىنها للمىاًِت كلى ظُاظت حذًذة ؤو سًظها.
ً
ؤؿهش اإلاؽاسٔىن في اإلاِابالث ً
مىطىكا
وكُا ؤٓبر بٖىًُذ 91-باكخباسه
ً
ً
مخولوال ،ولًٕ لِغ ملِذا ،كلى مىحض ؤخباس خعاباتهم كلى جىٍتر .ؤؼاس زالزت مجهم
بلى اظخخذامهم لخىٍتر في الوالب ألهشاض ظُاظُت هير مهىُت ،وؤؼاس زماهُت مً
اإلاؽاسٓين بلى اظخخذامه في الوالب ٓـىىق مً "الدعلُت" ؤو "الهشوب" .وُذ ٓخب
بىِٓغ  Boukesكً هزا الىمؽ مً الاظخخذام مً ُبل ألاشخاص الزًً ال
ًشٓضون بؽٖل ؤظاس ي كلى كالُت ملُىت .ولًًٕ ،
هـشا ألنهم ًصؼذمىن بلشض
ً
لألخباس مً خال٘ بكادة الخوشٍذ ؤو في هُٖل اإلاىصت وجدذًذا ؼشٍؽ "اإلاىطىكاث
ً
الشائجت"ً ،ةنهم "ًخخُلىن ؤن ألاخباس جٖىن مىحهت بلحهم" ًظال كً الؽلىس بإنهم
ًدصلىن كلى الِذس الٖافي مً اإلالشًت "(بىِٓغ ،Boukes
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ظبُل اإلاثا٘ ،اكخاد ؤخذ اإلاؽاسٓين كلى مؽاهذة الخللُِاث الشٍاطُت كلى جىٍتر
بصٌت مخٕشسة:
مً اإلاآذ ؤهجي ال ؤُصذ البدث كً ؤخباس جخللّ بهزه ألاؼُاء مً
هىكُت ٔىًُذ 91-وما ؼابه .واإلاشة الىخُذة التي ُمذ ًحها بزلٗ
ً
ٔاهذ  ...للبدث كً ؤخباس اللِاح .ألهجي ٓىذ مخٌائال – بؽشٓت ًاًضس
ً
 .Pfizerلٕجي ال ؤجابم ٓثيرا خعاباث ألاخباس العُاظُت وما ؼابه ...
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لزلٗ ؤسي ًِؽ ألاؼُاء التي ٌلاد حوشٍذها مً ُبل ألاشخاص
آلاخشًٍ( .مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت مدمذ).
ؤؼاس مدمذ بلى ؤهه "ظُٖىن مً الجُذ ملشًت" ؤي ُصص بخباسٍت ؤو "ظخٖىن
مٌُذة بىحه كام"  ،ألنها ظخذكم ًهمه الحالي لٖىًُذ 91-دون حوُير مىاٌُه
بؽٖل ٓبير.

ً
ً
ؤؼاس حمُم اإلاؽاسٓين ً
ؤًظا بلى ؤن مىطىق ٔىًُذ 91-ؤصبذ ؤمشا ػبُلُا

باليعبت لهم مم اهخٌاض ملذ٘ خىًهم مىه بىحه كام هدُجت للخلشض ػىٍل
اإلاذي للمىطىق .جدذر ؤخذ اإلاؽاسٓين كً الىُذ الحاطش كلى ؤهه "ما بلذ
الجائدت" (مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت ظلىد) .وباليعبت إلالـم اإلاؽاسٓين،
ًهم ًميزون كلى ألاُل بين الىُذ الحالي و "ألاًام ألاولى لٖىًُذ( "91-مً
اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت صباح).
اصتخدام ثويتر لمنصة إعالمية:
لم ٌعهم الحصى٘ كلى مللىماث كً ػشٍّ جىٍتر في صٍادة مخاوي
اإلاؽاسٓين بؽٖل ٓبير مً ؤلاصابت بـٖىًُذ ،91-كلى الشهم مً جِذًشهم
للمللىماث التي ًدصلىن كلحها وزِتهم ًحها .وفي طىء مىؼّ الخصمُم الضمجي
ً
اإلالٖىط في جىٍترُ ،ذ هٌترض ؤن خىي اإلاعخخذمين ظِعخمش جبلا الظخمشاسٍت
جدذًث وؿهىس مدخىي ٔىًُذ .91-ومم رلٗ ،ؤدث ٓثرة الخلشض لهزا اإلادخىي
بمشوس الىُذ بلى جخٌٍُ خذة الخىي بالٌللً .للى ظبُل اإلاثاُ٘ ،الذ هىاء،
"ؤجىُم ؤن ؤسي ٔىًُذ في مىحض ؤخباس خعابي كلى جىٍتر وال ؤجىُم ؤن ًٖىن هىاْ
ؤي ش يء مخخلٍ" (مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت هىاء) .وسدد اإلاؽاسٔىن
آلاخشون مىٌُها (الاكخُاد كلى ؤخباس ٔىًُذ)  ،وؤؼاسوا لي بلى ؤن خىي حمُم
اإلاؽاسٓين مً ؤلاصابت بٖىًُذٔ 91-ان ؤُل ً
جإزشا بالخىاحذ كلى جىٍتر في الىُذ
الحالي مما ٔان كلُه في ماسط.

ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في ؤوُاث ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت :دساظت
جدلُلُت لللالُت بين اظخخذام مىصت جىٍتر واهدؽاس الاسجباْ والخىي مً ؤلاصابت خال٘
ؤصمت ٔىًُذ91-

ٔان هىاْ ً
ؤًظا جصىس لخىٍتر ٓمىصت جصحُدُت لىظائل ؤلاكالم الشئِعُت.

ؤكشب إلاؽاسٔىن كً جِذًشهم للمللىماث الخاصت بٖىًُذ 91-كلى جىٍتر ،ألن
"الٕثير مً وظائل ؤلاكالم الشئِعُت حوؼي البلذ ٖٓل وال جدذد والًاث ملُىت" (مً
اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت دكاء) .وُا٘ مؽاسْ آخش" ،لم ؤظخؼم الىزىَ زِت
جامت بما جىِله مصادس ألاخباس ألاخشي ألنهم ظُويرون ًحها ً
ٓثيرا "(مً اإلاِابالث
الصخصُت ،مِابلت سٍم).
ً
بذال مً رلٗٔ ،ان اإلاؽاسٔىن مخإٓذًً ؤن بلع ألاشخاص كلى جىٍتر
ظُىضحىن ألاخباس .كلى ظبُل اإلاثا٘ ،جدذزذ خعىاء بةظهاب كً اخذي
العٌيراث لذولت كشبُت ُ ،ائلت "شخص مزهل  ...واظم الاػالق" ولها "آساء سائلت"
(مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت حىاهش) .جؼشُذ صباح ً
ؤًظا بلى مذي جإزير
ألاخباس اللاػٌُت بؽإن ٔىًُذ ،ألن الخوشٍذاث ً
هالبا ما جخظمً آساء ألاشخاص
وُصصهم الصخصُت في ظُاَ الجائدت .لزا  ،مً اإلاالخف ؤن هزه ٔلها ؤمثلت كلى
ً
ُُادة الشؤي ؛ "ًللى مىُم جىٍتر ،جىحذ كادة ٓخلت ٓبيرة مً اإلاخابلين اإلاترُبين
الزًً ًيخـشون ؤن ًِىدهم ُادة الشؤي" (هُى وآخشون  ،Guo et al. 2020ص
ً
) .وُذ ًٖىن ُادة الشؤي هاالء ماظعاث بخباسٍت ؤو "ؤشخاصا مازشًٍ" كلى
خذ ظىاء (مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت لُلى)ٓ .ما ؤٓذث هخائج اإلاِابالث كلى
وطىح "جذًّ اإلاللىماث زىائي الخؼىاث" (هُى وآخشون ،Guo et al.

،ص

) مً وظائل ؤلاكالم بلى ُادة الشؤي  ،خُث جابم اإلاؽاسٔىن معخخذمي جىٍتر
ً
اإلاؽهىسًٍ لٌهم ألاخباس ألاوظم هؼاُا .وبالخإُٓذ ،ظاكذ جىٍتر كلى جىظُم ًهمهم
للجائدت ،ولًٕ لم ًًٕ هىاْ ما ٌؽير بلى ؤن ُادة الشؤي ٔان لهم جإزير كلى
ً
مخاوًهم مً ؤلاصابت شخصُا بٖىًُذ.91-
اإلاللىماث الخاػئت واإلاللىماث اإلاظللت:
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ومً اإلاثير لالهخمام في الىُذ هٌعه ،ؤن ألاشخاص الزًً جمذ مِابلتهم
ٌؽيرون بلى خشحهم بؽإن الثِت في ألاخباس اإلايؽىسة كلى جىٍتر ،وؼلشوا بالحاحت
بلى الخإٓذ مً كذم جِذًم مللىماث مظللت بلحهم .ولِذ الخـذ ؤن اللذًذ مً
ً
ً
اإلاؽاسٓين ًطحٖىن ؤو ًبذون
حلبيرا مطحٖا ؤو ًخىجشون كىذ الاكتراي
باظخخذامهم لخىٍتر ٓمىصت بكالمُتًٖ .اهىا ًِىلىن " ،ال ؤظخِي ٔل ؤخباسي مً
جىٍتر[ .وٌُت وابدعامت] ؤسدث ًِؽ جىطُذ رلٗ[ .ضحٗ] "(مً اإلاِابالث
الصخصُت ،مِابلت ًهذ) ،ؤو ،

ً
هىاْ الٕثير مً اإلاللىماث الخاػئت ًظال كً الصحٌُين

اليؽؼين الزًً ًِىمىن بلملهم في حوؼُت اإلااجمشاث الصحٌُت
والاختراُاث الللمُت  -ظتري ً
ؤًظا الٕثير مً ألاشخاص الزًً
ًبخذكىن وٌٍبرٔىن  ...وهزا بالخإُٓذ ش يء ٌعخذعي الحزس والاهدباه.
(مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت خالذ)
لهزا العبب  ،ال ؤكخِذ ؤن اإلاللىماث الخاػئت ؤو اإلاللىماث اإلاظللت ٔان لها
جإزير ٓبير كلى مخاوًهم؛ ًدشحهم ٌؽير بلى وحىد وعي مٌشغ باالهخِاداث التي
ًخلشض لها جىٍتر ٓمىصت بكالمُت ومُل للخدِّ مً الحِائّ.
اإلاحتو الفردي:

ٔان هىاْ ً
ؤًظا بدساْ للهُٖل الِائم كلى الخىاسصمُاث ،والزي جِىم ًٕشجه

كلى ؤن جىٍتر ًـهش لٗ ما جشٍذ سئٍخهً .للى ظبُل اإلاثا٘ ،حلٕغ اإلاؽاسٓت "مجى" ما
ًلي:

ً
ً
ً
الجاهب الزي ؤظخخذمه مً جىٍتر ٌلذ حاهبا لُبرالُا وَعاسٍا للواًت.
وبالخاليً ،ةن ُذسحي كلى مؽاهذة الخوشٍذاث التي جخماش ى مم ملخِذاحي
ُذ ظاكذججي بؼشٍِت ؤو بإخشي .وبىٌغ الٌٕشة ،ؤؼلش مىز بذاًت الجائدت

ؤزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في ؤوُاث ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت :دساظت
جدلُلُت لللالُت بين اظخخذام مىصت جىٍتر واهدؽاس الاسجباْ والخىي مً ؤلاصابت خال٘
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ؤهجي ٓىذ ؤجصٌذ جىٍتر بهزا الهذي ،لِغ ٓمصذس ؤخباس ُىي ولًٕ
ٓمصذس إلالشًت ما ًجشي (مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت مجى).
بن الحذًث كً الهُٖل الِائم كلى الخىاسصمُاث ٌؽير بلى ؤن ملـم
اإلاعخخذمين ٔاهىا كلى دساًت بخديزاتهم العُاظُت كلى جىٍتر وٍمُلىن هدى الاُخىاق
ً
جلِائُا ٓمصادس
بصحتها .ومم رلٗ ،ؤخزوا رلٗ في الاكخباس ولم ًِبلىا الخوشٍذاث
بخباسٍت "ُىٍت" .وكلى ٔل خا٘ ،ملـم اإلادخىي الزي اظدؽهذوا به ٔان له كالُت
بٌلالُت العُاظت اللامت ،ولِغ بمخاػشهم الصخصُت.
عمق التفاعل:
باإلطاًت بلى رلٗ ،سبما ؤن اإلاؽاسٓين لم ًخٌاكلىا بلمّ ؼذًذ مم ؤي
ً
حوشٍذاث جخص ٔىًُذ .91-وطم ٔىسملُٗ  Kormelickومُجش  Meijirجؼىسا
لدعلت ؤهىاق مً الخٌاكل مم ألاخباس :الِشاءة ،واإلاؽاهذة ،والاظخماق ،والخدِّ،
والِشاءة

العشَلت،

واإلاسح،

ومُجش ،Kormelick & Meijir

واإلاخابلت،

والبدث،

والىِش (ٔىسملُٗ

) .بملجى آخشً ،خم الخلامل مم ألاخباس

بمعخىٍاث مخخلٌت مً اللمّ والٌتراث الضمىُت والاهخمام بالخٌاصُل .حؽير بُاهاحي
ً
ؼُىكا بلى الخدِّ ،وهى "وؽاغ ملخاد  ...خى٘ آدؽاي  -بإٓبر
الىىكُت ألآثر
ُذس ممًٕ مً الٌٕاءة  -ما برا ٔان هىاْ ش يء "حذًذ "و" مثير لالهخمام "ُذ
خذر" (ٔىسملُٗ ومُجش ،Kormelick & Meijir
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اإلاؽاهذة " :اإلاؽاهذة بمضاج ًدعم بصٌاء الزهً والشاخت والاظترخاء ...جبلُت
ً
هالبا ما حلمل ألاخباس ٓخلٌُت ليؽاغ سئِس ي [آخش]" (ٔىسملُٗ
اليؽاغ:
 ،ص  .)221كلى ظبُل اإلاثا٘ :اكترًذ

ومُجش ،Kormelick & Meijir
ً
ً
"خعىا  ،كادة ما ؤجدِّ مً خعابي كلى جىٍتر ٔل صباحٓ ،ما هى الحا٘
حىاهش ،
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ً
ً
كىذما ؤجىاو٘ ؤلاًؼاس في ٔل صباح ...خعىا ،ؤها ال ؤٔىن مخدمعت حذا لزلٗ وال
ؤُشؤ الذساظاث اإلاخلمِت ،ولٕجي ؤخب جصٌذ خعابي "(مً اإلاِابالث الصخصُت،
مِابلت حىاهش) .وُالذ صباح بهه ختى اإلايؽىساث اللاػٌُت ًمًٕ وعُانها ألهه
"بمجشد ججاوص اإلايؽىس  ...مً العهل وعُاهه" (مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت
صباح) .ولزلًٗ ،ةن اإلادخىي اإلاخخصش كلى جىٍتر ًٖىن ؤُل مالءمت للخٌاكل
اإلاخلمّ والُِف.
أفضل اإلامارصات:
ُام الباخث بترميز "ؤًظل اإلاماسظاث" ٓإًت جىصُاث مدذدة للخىِل في
طىء ظُاظاث ٔىًُذ .91-ؤًاد ملـم اإلاؽاسٓين ؤن الخوشٍذاث اإلاخللِت بٖىًُذ
لم حوير معخىي الخىي لذيهم بالظشوسة ،ولًٕ ُذ حعهم في جإُٓذه ؤو الخيبا به
مً خال٘ جِذًم "ؤًظل اإلاماسظاث" .كلى ظبُل اإلاثا٘  ،ؤػلِذ بخذي اإلاؽاسٔاث
كلى هٌعها لِب "ؤمً ٔىًُذ"  ،والتي ًعشتها كلى ؤنها حؽير بلى معخىي خىي ؤكلى
مً اإلاخىظؽ .وُذ ؤٓذ مىحض ؤخباس خعابها كلى جىٍتر صحت مخاوًها الحالُت:
لم ؤًٓ ؤجىاو٘ الؼلام في الخاسج ُبل رلٗ" ،ألن رلٗٓ ،ما حللم،
لم ًًٕ ً
آمىا ،ولٕىجي لم  -لم ؤًٓ ؤجىاو٘ اللؽاء في الخاسج ألهجي
ؤكخِذ ؤهجي ٓىذ ؤكشي بؽإن ألاشخاص الزًً ًخدذر كجهم
الجمُم في حوشٍذاتهم – وهم ألاشخاص الزًً ٌلملىن في اإلاؼاكم،
ٓما حللمىن ،وخُاتهم اإلالشطت للخؼش ( ...مً اإلاِابالث
الصخصُت ،مِابلت دكاء).
وكالوة كلى رلٗ ،ؤؼاس ًهذ بلى ؤن جىٍتر ظاكذ في جإُٓذ ؤًظل اإلاماسظاث.
ًِذ وصٍ هٌعه بإهه شخص خزس ،ؤان بداحت بلى جإُٓذ سظمي إلاماسظت بلع
ألاوؽؼت .وجىٍتر بذوسه لم ٌوير دسحت خزسه لٕىه ؤٓذ ظالمخه:
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ً
خعىأ ،اهذ هىاْ مِاالثٓ ،ما حللمىن ،بؽإن اللِاءاث الخاسحُت
ُىاكا ً
آمىا ً
ً
حذا  -بلذ
كىذما جٖىن كلى بلذ ظخت ؤُذام وجشجذي
رلُٗ ،مذ بالخىاصل مم بلع ألاشخاص الزًً ٓىذ ؤججىب
سئٍتهم وظإلتهم ؤظئلت مثل ،هل جشهب في الُِام بزلٗ؟ ًمًٕ ؤن
هزهب للجلىط في الحذًِت في مبجى اإلاجلغ الدؽشَعي في وظؽ
اإلاذًىت ،وهجلغ مخباكذًً ً
هىكا ما .ؤو ارهب واخظش بلع الؼلام
وهدىاوله بالخاسج .وبالخإُٓذ ٔاهذ مجشد ملشًت ؤًظل اإلاماسظاث
بمثابت الذلُل للؼشٍِت التي ٓىذ ؤجصشي بها( .مً اإلاِابالث
الصخصُت ،مِابلت ًهذ).

ؤلاصهاب في الحدًث عن أفضل اإلامارصات:
جدىاو٘ الخٌعيراث اإلازٔىسة ؤكاله بلى خذ ٓبير مىاٍُ ألاشخاص في ًصلي
الشبُم والصٍُ .وباالهخِا٘ بلى ًىمىا هزا ،الخف الباخث ؤن اإلاؽاسٓين ما صالىا
ٌعدؽهذون بـ "اسجذاء ُىاق" و "اإلاعاًت الاحخماكُت" ٓإًظل اإلاماسظاث التي سؤوها
في مىحضاتهم ؤلاخباسٍتٔ .اهذ الىبرة التي اظخخذمىها كىذ ظشدهم مدعِتٓ ،ترهُمت
ؼلشوا باإلالل مً جٕشاسها (مدمذ وخالذ كلى ظبُل اإلاثا٘) .ومً الىاضح ؤن هزه
ً
الىصُدت ٔاهذ جخماش ى بالٌلل مم ُُمهم ومعخىي خىًهم .ومجذدا جىؼبّ هـشٍت
الؽبٖاث اإلاىطىكُت كلى هزا ،خُث ؤن "الهُأل الجماكُت ؼذًذة الترابؽ طمً
ؼبٕت مىطىكُت جخٖىن مً اجصاالث ومللىماث صائذة للواًت كً الحاحت"
(ظمُث وآخشون  ، 0292 ،Smith et alص  .)92وباليعبت إلاخذسبي الحمالث
اإلاىخـمين ،الزًً ًيخمىن بلى مجمىكاث مىخذة جخٖىن مً مخذسبين ظُاظُين
آخشًٍٔ ،اهذ ؤًظل اإلاماسظاث التي سؤوها كلى الخوشٍذاث مخمازلت ،مما حلل
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ً
سوجُيُا للواًت ،وؤكخِذ ؤهه لم ٌلذ ًازش كلى خىًهم
جٌاكلهم مم هزه الخوشٍذاث
مً ؤلاصابت بٖىًُذ 91-مً خال٘ ظلىُٓاث مدذدة.
اصتثناءات:
كلى كٕغ آلاخشًٍ ،ؤؼاس ؤخذ اإلاؽاسٓين بلى ؤن بلع الخوشٍذاث صادث مً
خىًه مً ٔىًُذٔ .ان مىحض ؤخباس خعابه كلى جىٍتر ؤٓثر ً
جىىكا مً الىاخُت
العُاظُت بؽٖل ملحىؾ مً ألاشخاص آلاخشًٍ الزًً ُابلتهم ،وُا٘ بن بلع
ؤصذُائه هشدوا بإن الٌيروط ٔان مجشد خذكت .ومم رلٗ ،كىذما ٔان ألاشخاص
ً
مً خىله ال ًشهبىن في اسجذاء ؤُىلتهم في ًصل الصٍُٔ ،ان هى خشٍصا كلى
رلٗ:
اسحم بلى جىٍتر واُشؤ ،كلى ظبُل اإلاثا٘ ،ؿهىس الحاالث ال ًضا٘
ً
معخمشا  ...وؽش بلع ألاصذُاء ؤنهم  ...بًجابُىن .الللىت! ال ٌلشي
ؤخذ خا٘ الصخص الزي ًدعٕم مله .لزلٗ سبما ًيبغي ؤن هخلامل
مم هزه الخوشٍذاث بجذًت  .وسبما وعخمش في اسجذاء ؤُىلخىا بِىما
هدعٕم مم بلظىا البلع (مً اإلاِابالث الصخصُت ،مِابلت
ًىظٍ).
ؤكخِذ ؤن جىٍتر ٔان له جإزير ؤٓبر كلى ًىظٍ بعبب الاظخِؼاب العُاس ي في
مجمىكت ؤصذُائهٔ .اهذ دائشة ألاشخاص الزًً ٔان ًخابلهم بُِت ألاشخاص
ً
ججاوعا مً الىاخُت العُاظُت ،مما حلل هشًت صذاهم
الزًً خاوستهم ؤٓثر
ؤُىي .لزلٗٔ ،اهىا ًصادًىن مللىماث صائذة كً الحاحت.
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الخاثمة والاصتنتاحات:
ٌعخمذ هزا اإلاىطىق ؤهمُخه مً بدساْ مذي اصدًاد ؤهمُت مىصاث
ً
ً
الخىاصل الاحخماعي مثل جىٍتر ً
ًىما بلذ ًىمًِ .ذ ؤصبدذ ؼٕال ؼائلا مً ؤؼٖا٘
الخىاصل ،والزي ٌعخخذمه اإلاىاػً اللادي واإلاعاولىن الحٖىمُىن والللماء كلى
خذ ظىاءٓ .ما جدؽابٗ اإلاللىماث وآلاساء وجخذاخل كلى جىٍتر ؤٓثر مً اإلاىاًز
ً
الخِلُذًت ،وٍٖىن جذًّ اإلادخىي ؤٓثر جٌصُال .وفي الىاُم ،هىاْ مجمىكت متزاًذة
مً ألادبُاث التي جخيبإ باالججاهاث وجصىٍ الـىاهش اإلاشصىدة كلى جىٍتر .ومم
رلٗ ،ماصا٘ هىاْ خاحت بدثُت إلالشًت ٍُٓ ًازش اظخخذام مثل هزه اإلاىصت (مم
بيُتها اإلاميزة) كلى كىاػٌىا وملخِذاجىا ،وفي هزا البدث  ،ظعى الباخث بلى ًهم
ؤكمّ إلاذي بدساْ اإلاعخخذمين لخإزيره كلحهم وًهمهم ألهٌعهم.
وُذ وحذ الباخث ؤن الؼالب الجاملُين ال ًشون ؤن اظخخذامهم لخىٍتر ًازش
بؽٖل ٓبير كلى خىًهم مً ؤلاصابت بٖىًُذ .91-وؤدسْ الباخث ؤن الذواًم
ً
ً
مخىُلا ،والٌظل في
حلُِذا مما ٔان
والُِم اإلادُؼت باالجصاالث الشُمُت ؤٓثر
رلٗ ًشحم للشواًاث اإلاثمشة للمؽاسٓين .وسهم ؤن الباخث لم ًجذ في الؼلبت الزًً
ُابلهم مً ًٌٕش في جىٍتر ٓلامل مً كىامل خىًهم ،هشي ؤن ٔىًُذ 91-ال ًضا٘
ًخولول في صمُم اظخخذامهم لخىٍتر بؼشَ مخخلٌت .وفي ؤهلب ألاخُانٔ ،ان مىحض
ؤخباس خعاباتهم كلى جىٍتر ًآذ مىاٌُهم ومخاوًهم وًهمهم ألًظل اإلاماسظاث
ً
خى٘ بسؼاداث ٔىًُذ 91-بذال مً حوُيرها.
وفي الخخام  ،ؤوص ي بإن ًخم الترٓيز بؽٖل بدثي واظم كلى الدعلعل الضمجي
الظخخذام جىٍتر واإلاخاوي اإلاخللِت بهًِ .ذ الخـذ ؤن اإلاؽاسٓين في البدث
ٌؽيرون بلى اخخالي بين مذي جإزير جىٍتر كلحهم في ؼهش ماسط ( ،)0202كلى ظبُل
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ً
اإلاثا٘ ،مِابل الىُذ الحالي (دٌعمبر  .)0202ظُٖىن مً اإلاٌُذ ؤًظا بحشاء بدث
وصٌي يهذي بؽٖل ؤٓبر بلى ًهم مذي بدساْ الؼالب للدعلعل الضمجي للجائدت،
مذي جإزير رلٗ في مخاوًهم.
ومً الخىصُاث اإلاِترخت للمهخمين بإزش ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي في
ألاصماث كلى ػالب اإلاشخلت الجاملُت  ،بإن ًخم خلّ وعي مجخمعي لؼمإهت ألاًشاد
كبر الصٌداث الشظمُت لألخباس ٔىنها ألآثر مىزىُُت لىِل اإلاللىماث اإلاىزىُت
والاًجابُت إلاىاحهت ألاصمتٓ .زلٗ ًجب اللمل كلى بوؽاء ًشَ بوعاهُت وللمعاهمت
في جِلُل الصذماث وبث سوح الخٌائ٘ ومجابهت اإلاللىماث والشظائل اإلاظللت للحذ
مً واهدؽاس ُلّ الخىي مً ؤلاصابت خال٘ ؤصمت ٔىًُذ.91-
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