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ي يف تناية الو ي القعنوين للجاهور تجتاع دور مواقع التواصل اال

 لفعت بنعء العقعراتعبعلتطبيق  لى قعنون التصعحل يف خم
 على الفيس بوكدراسة تطبيقية على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء وصحيفة األهرام 

 *د. سحر عبد المنعم الخولي

 ملخص الدراسة:

ي في تجتااعالتعرف على دور مواقع التواصل االت الدراسة بشكل أساسي استهدف

خاصة فياا يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء  ،تناية الوعي القانوني للجاهور

وذلك بالتطبيق على الصفحة الرساية لرئاسة الوزراء وصحيفة األهرام  ،العقارية

ت اعتاد التيوتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية و الاصرية على الفيس بوك،

على منهج الاسح بشقيه الايداني والتحليلي، وقد طبقت الدراسة التحليلية على عينة من 

منشورات الصفحة الرساية لرئاسة الوزراء على الفيس بوك والصفحة الرساية 

 التحليل استخدامب 31/10/2020 إلى 1/8/2020لصحيفة األهرام خالل الفترة من 

ة الايدانية على عينة من الجاهور العام في محافظتي الكيفي، بيناا طبقت الدراس

 مفردة، وقد تجاءت نتائج الدراسة كاا يلي: 300القاهرة والقليوبية قوامها 

متنوعة  2020العينة نحو قانون التصالح في مخالفات البناء لسنة  اتجاهاتتجاءت  -

" في بداية القضاء على العشوائيات إلىحيث تجاء في مقدمتها عبارة "الدولة تسعى 

يليها  ،%87.7بلغت  ةوبنسبة موافق 2.8467الجاهور باتوسط حسابي  اتجاهات

عبارة " قانون التصالح على مخالفات البناء أفاد الدولة بشكل كبير في تقنين عاليات 

ي الدولة للقضاء على تجشع بعض رتجال األعاال" باتوسط حسابي أراضالبناء على 

ي الزراعية يضر بالاصلحة العامة للدولة والبد أن اضر" البناء على األ ثم، 2.8433

 .نين ذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية" قيتم ت

" في مقدمة قرارات إزالة من الدولة أو"حتى ال أتعرض لغرامة مالية تجاءت عبارة  -

من  %64شجعت الاواطنين للتقديم على طلبات التصالح بنسب  التيتلك األسباب 

 التيبسبب التسهيالت وا بطلبات التصالح، وفي الترتيب الثاني تجاء "عينة الذين تقدمال

 قامت بها الحكومة في الفترة األخيرة لتقديم الطلبات". 

مواقع  - التشريعات العقارية - الوعي القانوني - الكلمات المفتاحية: قانون التصالح

 .يتجتماعالتواصل اال
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The role of social media in developing legal awareness of the 

public by applying the reconciliation law in real estate 

construction violations 

An applied study on the official page of the Prime Minister 

and Al-Ahram newspaper on Facebook 

Abstract: 

The study aimed to identify the role of social media sites in developing 

the legal awareness of the public, especially with regard to the law of 

reconciliation on real estate construction violations, by applying it to 

the official page of the Prime Minister and the Egyptian newspaper Al-

Ahram on Facebook, this study is one of the descriptive studies that 

relied on the survey method in both field and analytical parts The 

analytical study was applied to a sample of the publications of the 

official page of the Prime Minister on Facebook and the official page 

of Al-Ahram newspaper during the period from 1/8/2020 to 

31/10/2020 using qualitative analysis, while the field study was 

applied to a sample of the general public in the two governorates of 

Cairo and Qalubiyya consists of 300 singles, and the results of the 

study came as follows: 

- The sample’s trends towards the Reconciliation Law in Building 

Violations for the year 2020 were varied, as the phrase “the state seeks 

to eliminate slums” came at the beginning of the public’s trends with 

an average of 2.8467 and an approval rating of 87.7%, followed by the 

phrase “The Law on Reconciliation on Building Violations, which 

informed the state in a way Great in legalizing construction operations 

on state land to eliminate the greed of some businessmen, "with an 

average of 2.8433, then" building on agricultural lands harms the 

public interest of the state, and this must be done to preserve the 

agricultural area" . 

- The phrase "so that I will not be subjected to a fine or removal 

decisions from the state." At the forefront of those reasons that 

encouraged citizens to apply for reconciliation requests were 64% of 

the sample of those who applied for reconciliation, and in the second 

order came "because of the facilities made by the government in the 

recent period to submit requests". 

Key words: Reconciliation Law - Legal awareness - Real estate 

legislation - Social networking sites 
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 مقدمة:

من اإلشكاليات فياا يتعلق بقوانين العقارات والتشريعات  اشهدت الفترة الااضية عدد  

هذه اإلشكاليات  أهمحد تختص بها؛ ويعد قانون التصالح على مخالفات العقارات أ التي

ا القرى، وقد  أولاا ترتب عليه من تداعياته بالنسبة للجاهور سواء في الادن  نظر 

واسع النطاق في الشارع الاصري بين مؤيد  أثارت التعديالت الجديدة للقانون تجدال  

للدولة وأنها السبيل الوحيد للقضاء  اللقرارات ومعارض لها، وبين من يرى أنها حق  

 أراضى أوزراعية  أرضص البناء على لاخالفات العقارية سواء فياا يخعلى ا

البناء الاخالف بالنسبة لعدد األدوار الاصرح بها، ومن يرى أنها  أومالوكة للدولة، 

تحديد من عليه القيام بطلب  مبين مالك العقار والسكان نتيجة عد اتجديد   اصراع   أوتجدت

 التصالح ودفع الاصاريف.

ة الااضية كانت مواقع ة األحداث على مدى األشهر القليلد وتيروفي ظل تصاع

تقوم باتابعة ما يجرى على الساحة  التي اإلعالمي أحد وسائل تجتااعالتواصل اال

بشأن  الوزراءاليومية من تناول األخبار والتصريحات خاصة الصادرة عن مجلس 

الطلبات فيها وكذلك قياة تحديد إتجراء التصالح وتحديد الفترة الزمنية الواتجب تقديم 

 التصالح على الاخالفات.

ي بدور كبير في تناية الوعي لدى الجاهور في تجتااعوتقوم وسائل التواصل اال

أتجريت في  التيمختلف الجوانب وذلك وفق ما تجاء في نتائج عدد كبير من الدراسات 

 الركائزد عد أحيتناية الوعي القانوني لدى الاواطنين إضافة إلى أن  ،هذا الصدد

ي تجتااعاألساسية لتناية الاجتاع وتطوره مثله في ذلك مثل الوعي السياسي واال

الوعى بالقانون ليس فقط معرفة التشريعات والنصوص القانونية، بل هو وغيره، و

للاواطن  يوالاعرف يورفع الاستوى الثقافتجتااعي صورة شاملة لكل أنواع الوعى اال

قانون وتقبل أوامره ونواهيه بشكل صحيح، بل ويتبنى على استيعاب ال اليكون قادر  

الاؤسسات ، وتقوم القانون ويجعله قياة عليا يدرك أبعادها ويسعى لتطبيق موتجباتها

ية والبرامج الاساوعة والاقروءة في الوسائل التقليدية والحديثة بتقديم زوايا اإلعالم

دى الاواطن من خالل تناول خاصة بالثقافة القانونية، تعال على تناية هذا الوعي ل

هذه القوانين وتبسيطها وشرحها وحل كافة الاالبسات حولها حتى ياكن فهاها لدى 

 الاواطن البسيط.

 :تعريف التشريعات العقارية

 تنظيملبوضعها الدولة يقصد بالتشريعات العقارية تلك القوانين واللوائح التي تقوم 

تشال قوانين التاويل وتحديد النطاق األمور الاتعلقة بالجانب العقاري والتي 

  (1) تحديد حجم الاباني الاساوح به وارتفاعه في بعض الاناطق. إلى إضافةالعاراني، 
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 :في الترويج للتشريعات والقوانين العقارية اإلعالم دور

عامة والوسائل الحديثة خاصة  اإلعالموسائل  استخداملقد أدركت الاجتاعات أهاية 

 اإلعالمور بالاعلومات الاختلفة عن كافة القضايا حيث تعد وسائل تعريف الجاه في

هذه  ستخداممصادر الاعرفة بالنسبة للاواطنين، لذا تلجأ هذه الاجتاعات ال أهمأحد 

 الوسائل لتوصيل معلومات محددة عن القضايا واألحداث لدى الاواطنين لذلك تقوم

رويج للقوانين والتشريعات الاتعلقة للت اإلعالمة بوسائل ستعانالدولة بشكل عام باال

لنشر  اإلعالموسائل  استخدامحيث تعتاد الدولة على بالقطاع العقاري في الدولة 

معلومات تفسيرية وتوضيحية عن ماهية التشريعات العقارية وحيثيات تلك القوانين 

وتهدف  (2)،للجاهوردراكي الاعرفي واإل الاستوىزيادة  إلىماا يؤدي بشكل كبير 

الجاهور فياا  علىحداث تأثير سلوكي إلى إالاختلفة  اإلعالموسائل  استخداملدولة من ا

يتعلق بااللتزام بالتشريعات العقارية من خالل عرض العواقب التي يتعرض لها 

أن الدولة تقوم  إلى وتشير البحوث الاتعلقة بهذا الاجال (3)،الاخالفين لتلك التشريعات

التقليدية مثل الراديو والتليفزيون لتحقيق انتشار واسع  ماإلعالة بوسائل ستعانباال

وزيادة معرفة الجاهور بالقوانين والتشريعات التي قامت بوضعها فياا يتعلق بالجانب 

التقليدي فقط لكنها تلجأ  اإلعالموسائل  استخدام علىال تقتصر كاا أنها  (4)العقاري.

ا الفورية  ي لضاانتجتااعالتواصل االالرقاي مثل مواقع  اإلعالم استخدام إلى أيض 

  (5)الاعلومات الاتعلقة بالتشريعات العقارية.نية والسرعة في نشر واآل

التي تستهدف تقنين أوضاع  التشريعات الحالية أهمأحد  قانون التصالح الجديد ويعد

ولكن بصورة قانونية باا يفيد  ي الدولةأراض اللذين قاموا بالبناء على الاواطنين

 من التدهور وتقليص الاساحة ي الزراعيةراضاأل الصالح العام، وكذلك الاحافظة على

، وتم إتجراء بعض 2019الذي تم طرحه سنة  17هو القانون رقم و الازروعة،

مواتجهة  إلىويهدف القانون  2020لسنة  1التعديالت عليه باوتجب القانون رقم 

مخالفات قانون البناء والحد من األوضاع السابقة الاترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع 

وقد تم وتطوير كل من الارافق والخدمات،  البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العارانية،

إتجراء بعض التعديالت على هذا القانون وذلك لتيسير القرارات، وخفض الرسوم، 

 ثالث على قياة التصالحوشالت كل أنواع العقارات، كاا َمهدت الطريق نحو تقسيط 

 .مخالفات البناء فيقانون التصالح  فيسنوات، األمر الذي أضاف الافهوم الجديد 

تطوير القانون  إلىيناير  25 أحداثوقد دعت الاخالفات العقارية التي تسببت فيها 

وتعديله حيث استغل الكثير من الاواطنين حالة الفوضى وعدم االستقرار في الدولة 

حيز كبير من الرقعة الزراعية الاحدودة في  علىلتشييد الكثير من الاباني السكنية 

أنواعه سواء كان  ىبشت اإلعالم استخدام إلى اصريةالدولة اللجأت وقد  (6)،مصر

متعلقة  قاري الجديد وتقديم معلومات كافيةا للتعريف بقانون التصالح العرقاي   أوا تقليدي  

تكثيف األخبار الاتعلقة  كاا عادت على (7).2020بالتشريعات العقارية الصادرة في

 (8)اتعلق بالتشريعات العقاريةبالتشريعات العقارية والتي من شأنها زيادة الوعي ال

https://m.alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/3182078-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://m.alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/3167126-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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رساية في التصدي للشائعات الالرساية وغير  اإلعالمت الدولة بوسائل استعانو

 (9) الاتعلقة بتلك التشريعات فياا يتعلق بحجم الضرر الناتج عن تطبيق تلك التشريعات

اا اكن من خاللها حل الاشاكل الاتعلقة بالقطاع العقاري فييلبيان الطرق التي وكذلك 

لبيان الفوائد التي ياكن  اإلعالمت الدولة بوسائل استعانكاا  (10)يتعلق بالاخالفين.

تحقيقها من خالل تطبيق قانون التصالح العقاري من بينها تقنين الاباني السكنية 

الرقاي في إقامة اتصال  اإلعالم ستخدامال الاصرية لجأت الدولةكاا  (11)،الاخالفة

استفسارات  علىلة والجاهور والتي تاثلت بشكل رئيس في الرد ثنائي تفاعلي بين الدو

 (12).م2020الجاهور فياا يتعلق بقانون التصالح العقاري الذي وضعته الدولة في 

 الدراسات السابقة:

 محورين رئيسيين تتاثل في: إلىتقسيم الدراسات السابقة  إلىعادت الباحثة 

ة الوعي القانوني في تناي اإلعالموسائل  ت دوراستهدف التيالاحور األول: الدراسات 

 لدى الاواطنين.

الاحور الثاني: الدراسات التي استهدفت دور وسائل اإلعالم في تناية الوعي القانوني 

 لدى الاواطنين في مجال العقارات.

 وفيما يلي عرضأ لتلك المحاور بشكل تفصيلي

نمية الوعي القانوني لدى أوالً: الدراسات التي استهدفت دور وسائل اإلعالم في ت

 المواطنين.

بدور كبير في زيادة وعي الاواطنين بالتشريعات القانونية وهذا ما  اإلعالمتقوم وسائل 

 اوضوع ومنها ما هدفت إليهتناولت هذا ال التيأثبتته نتائج عدد من الدراسات 

بعنوان "فعالية وسائل االعالم  Shahzadah Qureshi (13)(2020)دراسة

ستانية في التعريف بالتشريعات القانونية المتعلقة بالتحرش االلكترونية: دراسة الباك

الي والتى هدفت  تطبيقية علي عينة من االناث الالتي تعرضن للجرائم االلكترونية

التعرف علي دور وسائل االعالم خاصة مواقع التواصل االتجتااعي في التعريف 

الجرائم االلكترونية، وما عالقة ذلك في التأثير علي بالتشريعات القانونية الاتعلقة بتجريم 

سلوك الجاهور في باكستان فياا يتعلق بالعامل مع الجرائم االلكترونية، اعتاد الباحث 

 Punjabفي دراسته علي الانهج الاسحي، حيث قام باختيار عينة من االناث من مقاطعة 

عام والذين  38-18ح أعاارهن بين مفردة من االناث االتي تتراو 68الباكستانية قوامها 

هناك تعرضوا للتحرش االلكتروني ومن خالل االستقصاء أشارت نتائج الدراسة أن 

علي  25ة في نسبة التحرش االلكتروني حيث أن باكستان تحتل الارتبة زيادة كبير

ل مساوي العالم فياا يتعلق بالجرائم االلكترونية، كذلك بينت ان وسائل االعالم قام بشك

فعال في التعريف بالتشريعات القانونية الاتعلقة بالجرائم االلكترونية التي تشال التحرش 

واالبتزاز االلكتروني، كاا بينت نتائج الدراسة أن العقوبات تحتاج الي مزيد من التغليظ 
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لتكون رادعا أمام من يقوم باثل تلك الجرائم، كاا بينت الدراسة أن هناك الكثير ال 

تشريعات الاتعلقة بالجرائم االلكترونية أو الخطوات القانونية التي ياكن يعلاون ال

اتخاذها في التعامل مع مثل تلك الجرائم اذا وقع فريسة لها، وفي اطار التعرف علي 

فعالية وسائل االعالم في التعريف بالقوانين الاتعلقة بجرائم االغتصاب والتحرش 

بعنوان "اتجاه  Suba Tvisha(14)(2020) دراسةتجاءت  ، بينااالجنسي بين الشباب

الطالب نحو التغطية اإلعالمية للتشريعات المتعلقة باالغتصاب: دراسة تطبيقية" 

اعتاد الباحث في دراسته علي الانهج الاسحي، حيث قام باختيار عينة من الشباب و

التغطية مفردة باإلضافة الي تحليل عدد من الاقاالت واألخبار الاتعلقة ب 100قوامها 

اإلعالمية الي ناقشت التشريعات الاتعلقة باالغتصاب ومن خالل االستقصاء وتحليل 

الاضاون اشارت نتائج الدراسة الي فعالية وسائل االعالم في التعريف بالتشريعات 

الاتعلقة نظرا لقدرتها علي السرعة في نشر الاعلومات وتوصيل الاعلومات الي عدد 

ت الدراسة الي ضرورة وتجود وسائل مساعدة الي تجانب ضخم من الجاهور، كاا بين

التشريعات واالعالم وهو استخدام التعليم في تغيير سلوك بعض الشباب الذي يقدم علي 

مثل تلك الجرائم ماا يؤدي في النهاية الي القضاء علي تلك الظاهرة السلبية، كذلك 

رعين نحو تغليظ العقوبات أشارت الي ان وسائل االعالم تساهم بدور كبير في دفع الاش

الاتعلقة باالغتصاب والتحرش وان ذلك من بين الدوافع الرئيسية التي ياكن أن تكون 

 Baccarella C. (2020)(15)  دراسةمانعا ضد ارتكاب تجرياة االغتصاب، وهدفت 

ي الجمهور بالتشريعات ي في زيادة وعتجتماع"فعالية مواقع التواصل اال بعنوان

ي تجتااعية والسلبية لاواقع التواصل االيجابالتأثيرات اإل علىالتعرف  إلىالقانونية" 

الباحث في دراسته  اعتادبالقوانين والتشريعات في الاجتاع، فياا يتعلق بزيادة الوعي 

مفردة بحثية من  850ر عينة من الجاهور قوامها اختياالانهج الاسحي، حيث قام ب على

أن  إلىنتائج الدراسة أشارت ، ولكترونيقصاء اإلالجاهور في ألاانيا ومن خالل االست

بشكل كبير في تعريف الجاهور بالتشريعات  أسهاتي تجتااعاالمواقع التواصل 

تفسيرها، لذلك  يصعبالافصل للاواد واللوائح القانونية التي  حالقانونية من خالل الشر

كاا بينت نتائج ت، دم شرح مبسط للقوانين والتشريعاي لتقتجتااعتأتي مواقع التواصل اال

ية التي تتاتع بها مواقع التواصل يجابالرغم من الفوائد والجوانب اإل علىالدراسة أنه 

اإللكتروني بين  مثل انتشار التنار ن تلك الاواقع لها تأثيرات سلبيةإال أي، تجتااعاال

التالي ي بإخفاء هوية القائم باالتصال وبتجتااعمواقع التواصل اال مكانيةالجاهور نتيجة إ

دراسة ت استهدف وفي اإلطار ذاتهتعه بحرية في القيام بتلك الجرائم، تا

Muhammad Rasheed (16)(2020)  ي تجتماع"فعالية مواقع التواصل االبعنوان

 إلىة" لكترونيجرائم اإلالية المتعلقة بفي زيادة وعي المراهقين بالتشريعات القانون

ي في زيادة وعي الطالب بالقوانين التي اعتجتاتأثير مواقع التواصل اال علىالتعرف 

الباحث في دراسته  اعتادي، تجتااعمن خالل مواقع التواصل اال لكترونيتجرم التنار اإل

ر عينة من الطالب في الارحلة الثانوية قوامها اختياالانهج الاسحي، حيث قام ب على

نتائج الدراسة  أشارت، ولكترونياالستقصاء اإل استخدامة ومن خالل يمفردة بحث 383
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ي تعتبر الاصدر الرئيس للاعلومات وتعلم الخبرات تجتااعمواقع التواصل االإلى أن 

مواقع التواصل بينت الدراسة أن كاا وانين والتشريعات بالنسبة للطالب، ومعرفة الق

في خلق بيئة مواتية ياكن للطالب من خاللها تعلم القوانين والخبرات  أسهاتي تجتااعاال

ي، مثل تجتااعبأنااط معيشتهم، من بينها القوانين الانظاة لاواقع التواصل االالاتعلقة 

ية بين إيجابة، حيث وتجدت الدراسة وتجود عالقة طردية لكترونيالتنار والبلطجة اإل

ي وزيادة الوعي بالقوانين التي تجرم التنار تجتااعمواقع التواصل اال استخدام

ل مع مثل تلك ات السلبية وكيفية التعاموسبل التحصن من تلك السلوكي لكترونياإل

بعنوان "تأثير  Azam Faraji (17)(2019)دراسة  تناولتالنوعية من الجرائم، كاا 

 والتي يران"التشريعات المتعلقة بالتمريض في إالداخلي في زيادة التوعية ب اإلعالم

زيادة الوعي  علىالداخلي لوزارة الصحة اإليرانية  اإلعالمتأثير  علىالتعرف  تاستهدف

الانهج  علىالباحث في دراسته  اعتادبالتشريعات والقوانين الاتعلقة بالتاريض، 

زيادة وعيهم  علىمارضة للتعرف  260ر عينة قوامها اختيالاسحي، حيث قام با

بالقوانين والتشريعات الانظاة للعال الاهني التاريضي، ومن خالل استاارة 

ية بين التعرض للنشرات إيجابوتجود عالقة طردية نتائج الدراسة أشارت االستقصاء، 

الداخلية لوزارة الصحة اإليرانية وبين زيادة الوعي بالتشريعات القانونية الانظاة للعال 

معنوية  مستوىوالقياة دالة عند  T= 28.3الاهني التاريضي حيث بلغت قياة معامل 

غرافية وزيادة ومل الديا، كاا بينت نتائج الدراسة عدم وتجود عالقة بين العوا0.001

الوعي بالتشريعات القانونية الانظاة للعال الاهني التاريضي، كذلك بينت نتائج الدراسة 

في زيادة الوعي بالتشريعات القانونية الانظاة للعال الاهني التاريضي  أسهم اإلعالمأن 

يقة في من خالل التعريف باسؤوليتهم الدقإيران عال الاارضين في  علىوالذي انعكس 

الصحة في استوى العناية بصحة الشعب اإليراني وفي مساعدة األطباء في االرتقاء ب

"دور بعنوان  Yinglin Wu (18)(2018)دراسة هدفت الجاهورية اإليرانية، وقد 

ي في زيادة وعي الجمهور بالتشريعات القانونية المتعلقة تجتماعمواقع التواصل اال

ي في زيادة وعي تجتااعفعالية مواقع التواصل اال ىعلالتعرف  إلى بالحياة البرية"

الباحث في  اعتادلاتعلقة بالحياة البرية في الصين، والجاهور بالقوانين والتشريعات ا

من الجاهور الصيني  680ر عينة قوامها اختياالانهج الاسحي، حيث قام ب علىدراسته 

أشارت والبرية في الصين، انظاة للحياة والذي يقوم بالتعرض للتشريعات والقوانين ال

ي في زيادة الوعي بالتشريعات تجتااعفعالية نواقع التواصل اال إلىنتائج الدراسة 

نتائج أشارت كاا ن، الحياة البرية في الصي علىالاحافظة  إلىوالقوانين التي تهدف 

ي وبين تجتااعية بين التعرض لاواقع التواصل االإيجابالدراسة وتجود عالقة طردية 

الدالفين الاهددة باالنقراض في الصين، نتيجة زيادة الوعي بالقوانين التي  علىظة الاحاف

كاا بينت باالنقراض، تجرم صيد الدالفين وبعض األسااك من بعض الفصائل الاهددة 

ي في تبسيط الاعلومات وتقديم معلومات مفيدة تجتااعالدراسة فعالية مواقع التواصل اال

دراسة ت استهدف كذلكبالحياة البرية في الصين، لاتعلقة تشرح القوانين والتشريعات ا

Yala Peng (2015)(19)  في زيادة وعي الجمهور  اإلعالمبعنوان "دور وسائل
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 علىبالتشريعات المتعلقة بالمواد الغذائية وعالقته بسلوك الجمهور: دراسة حالة 

الاتعلق بالقوانين  زيادة الوعي على اإلعالمتأثير  علىالتعرف  إلىالجمهور الصيني"، 

الانهج الاسحي، حيث قام  علىالباحث في دراسته  اعتادالاتعلقة بالطعام في الصين، و

 اإلعالمتأثير  علىمفردة بحثية للتعرف  960ر عينة من الجاهور الصيني قوامها اختياب

 ،لكترونيفي زيادة الوعي بالقوانين الاتعلقة باألمن الغذائي، ومن خالل االستقصاء اإل

في انتشار قادة الرأي  أسهاتالجااهيرية  اإلعالموسائل نتائج الدراسة إلى أن أشارت و

الصينين في الاجال الاتعلق بالطعام واألمن الغذائي في تجاهورية الصين الشعبية، كاا 

في زيادة الوعي بالقوانين الاتعلقة باألمن  اإلعالممن خالل دور بينت الدراسة أن 

فضيحة متعلقة باألمن الغذائي والطعام في  أوبير في كشف أي خلل بشكل ك ىالغذائي، أد

ثر بشكل كبير م، ماا أ2012الصين بشكل عام، مثل الفضائح الاتعلقة بطعام األطفال في 

 مبيعات تلك الشركات التي تعاني من فضائح متعلقة بتصنيع األغذية.  على

تنمية الوعي القانوني لدى  في اإلعالمت دور وسائل استهدف التيالدراسات  ثانياً:

 المواطنين في مجال العقارات:

في تناية الوعي القانوني فياا يتعلق  اإلعالمتناولت عدد من الدراسات دور 

  دراسة إليهبالتشريعات العقارية لدى الاواطنين ومن هذه الدراسات ما هدفت 

Federico Dell’Anna  )20(20(20)التعريف  بعنوان "فعالية وسائل االعالم في

للتعرف علي فعالية وسائل االعالم في  بالتشريعات العقارية دولة سنغافورة"

التعريف بالتشريعات القانونية الاتعلقة بالعقارات في دولة سنغافورة، وما تأثير تلك 

التشريعات علي سوق العقارات في سنغافورة، اعتاد الباحث في دراسته علي الانهج 

مفردة بحثية  580عينة من الجهور في سنغافورة قوامها الاسحي حيث قام باختيار 

للتعرف علي دور وسائل االعالم في التعريف بالتشريعات القانونية ومن خالل 

استاارة االستبيان أشارت نتائج الدراسة الي أن وسائل االعالم ساهات بشكل كبير في 

تال عليه من التعريف بالتشريعات التي وضعتها حكومة سنغافورة وتوضيح ما يش

بنود وشروط ينبغي توافرها في العقارات الاوتجودة في الدولة، كاا بينت الدراسة أن 

الهدف من التشريعات هو توحيد العقارات الاوتجودة في سنغافورة السكنية والتجارية 

 Green premiumبـمن خالل توحيد لون العقارات باللون األخضر فياا يعرف 

والجمال  وأنها أصبحت دولة الفن لعقارات في سنغافورةوإظهار لاسه تجاالية علي ا

State of the art ، كذلك اشارت نتائج أن تلك التشريعات ساهات بشكل كبير في

التأثير علي أسعار العقارات في سنغافورة بشكل إيجابي نتيجة أن تطبيق تلك 

، كاا هدفت التشريعات أضاف الكثير من التايز للاباني العقارية والوحدات السكنية

ية لقانون اإلعالم"المعالجة بعنوان  Heather Whiteside (21)(2020) دراسة

 على للتعرفعلقة بالتصالح العقاري في كندا" الخصخصة العقارية والتشريعات المت

قطاع العقارات في الدولة، وما  علىتأثير قوانين التصالح التي أقرتها الحكومة الكندية 

الانهج  علىالباحث  اعتادقطاع العقارات الكندية، و علىي عالماإلهو تأثير التناول 
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ة ومن يمفردة بحث 650ر عينة من الجاهور الكندي قوامها اختياالاسحي، حيث قام ب

القرارات التي اتخذتها نتائج الدراسة إلى أن أشارت ، وقد لكترونيصاء اإلخالل االستق

اباني الحكومية في كندا كان له ي والراضالحكومة الكندية والاتعلقة بخصخصة األ

حو خصخصة القطاع قطاع العقارات بشكل سلبي نتيجة االتجاه السائد ن علىتأثير 

ية السلبية لقانون اإلعالمالاعالجة  إلىنتائج الدراسة أشارت  العقاري في كندا، كاا

القطاع العقاري في كندا،  علىالخصخصة العقارية، نتيجة تقويض القبضة الحكومية 

الصورة الذهنية الاتعلقة في تنظيم الدولة للاشروعات  علىاا ينعكس بشكل سلبي م

األول في السوق العقاري الكندي، وبعنوان  السكنية تجعل الشركات الخاصة الاتحكم

النشاط  علىية لقانون حظر شراء العقارات في الصين وتأثيره اإلعالم"الاعالجة 

 يوالت Yaoyao Li (22)(2020)دراسة ت تجاء العقاري في العاصاة الصينية بكين"

ية لقوانين حظر شراء العقارات في الصين، اإلعالمالاعالجة  علىالتعرف ت استهدف

الانهج  علىالباحث في دراسته  اعتادالجاهور نحو تلك القوانين،  اتجاهاتوما هي 

دراسة  ىإل إضافةالتي تناولت القوانين العقارية،  اتعالنث قام بتحليل اإلالاسحي، حي

ء، مفردة بحثية ومن خالل االستقصا 436عينة مسحية من الجاهور الصيني قوامها 

ية في التعامل مع يجابية اتسات باإلاإلعالمالاعالجة نتائج الدراسة إلى أن أشارت وقد 

أن تلك القوانين كان الهدف منها  إلىية اإلعالمالاعالجة أشارت تلك القوانين، حيث 

استارة في قطاع العقارات في الصين، لذلك قامت الحكومة الصينة هو كبح الزيادة ال

اء زتجأكافة  باتخاذ مجاوعة من اإلتجراءات من بينها حظر شراء العقارات السكنية في

تلك القرارات الحكومية نتائج الدراسة إلى أن أشارت كاا خر، آشعار حتى إالصين 

 علىءات أتت بنتائج عكسية تلك اإلتجراحيث إن ا، كانت قرارات غير مدروسة تجيد  

تي العقارات ح %8.02سوق العقارات في الصين، حيث تزايد أسعار العقارات بنسبة 

 إلىعاا قبل اإلتجراءات الحكومية ماا يشير  %6.7القدياة زادت أسعارها بنسبة 

ة مشكلة القطاع العقاري في الصين، وللتعرف مية في معالجوسلبية القرارات الحك

ية للتشريعات العقارية التاويلية وعالقته بزيادة الثقة في اإلعالمالاعالجة  على

 علىالتعرف  إلى Masayasu Kanno (2020)(23)دراسة الحكومة اليابانية هدفت 

زيادة الثقة في الحكومة اليابانية، وكيف كانت  علىفعالية وتأثير القوانين العقارية 

الانهج  علىالباحث في دراسته  اعتاد ية لتلك التشريعات العقارية،اإلعالمالاعالجة 

التقليدي  اإلعالمالاسحي، حيث قام بتحليل عينة من الاواد اإلخبارية التي نشرها في 

 362عينة من الجاهور الياباني قدرها  علىدراسة مسحية  إلى إضافةكالتليفزيون، 

الل نتائج الدراسة من خأشارت ، ولكترونيمفردة بحثية ومن خالل االستقصاء اإل

بشكل كبير في زيادة الثقة  أسهاتية لتلك التشريعات أن تلك القوانين اإلعالمالاعالجة 

االستثاار في قطاع  علىفي الحكومة اليابانية نتيجة تشجيع وتحفيز تلك القوانين 

بشكل كبير في  أسهاتتلك اإلتجراءات أشارت النتائج إلى أن كاا نية، العقارات اليابا

كذلك بالنسبة للجااهير بشكل عام،  أوت ويل العقاري سواء للشركاتيسير إتجراءات التا

أن الهدف من تلك التشريعات الحد من حدوث األزمات الاستقبلية التي حدثت أشارت 
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فالس شركة إ إعالنوذلك بعد أن تم  2003ليابان عام في السوق العقاري في ا

Lehman Brothers  أدى ين ياباني، ماا  مليار 112وذلك بعد تكبدها خسائر قدرها

تحال  إلىحدوث أزمة في السوق العقاري الياباني، حيث تهدف التشريعات  إلى

ناية نفاق وتاويل الاشروعات العقارية ماا يضان التإالحكومة والبنوك اليابانية 

 Hongxia Zhangدراسة ت استهدفالاستدامة في قطاع العقارات، وقد 
ية للقوانين العقارية وعالقته بمنع الفساد الماإلع"المعالجة بعنوان  (2019)(24)

مقاطعة صينية"  12 علىدراسة حالة وزيادة الثقة في القطاع العقاري في الصين: 

ية للقوانين العقارية في الصين، اإلعالمالجاهور نحو الاعالجة  اتجاهاتوقد ركزت 

من الجاهور ر عينة اختياالانهج الاسحي، حيث قام ب علىالباحث في دراسته  اعتاد

إلى نتائج الدراسة أشارت ، االستقصاء استخداممفردة بحثية ومن خالل  3100قوامها 

ي نحو القوانين العقارية التي تم إقرارها من قبل إيجاباتجاه الجاهور الصيني بشكل 

مقاطعة صينية وذلك نتيجة للتغطية  12الحكومة والاتعلقة بتنظيم العقارات في 

نتائج أشارت كاا ت التي أقرتها الحكومة الصينية، لقوانين العقارا يةيجابية اإلاإلعالم

الهدف من القوانين الحكومية هو منع انتشار الفساد في القطاع الصيني الدراسة إلى أن 

 لدىية الحكومة الصينية مصداق علىفي الفترة األخيرة، ماا أثر بشكل مباشر 

بين القوانين التي تم تشريعها لانع  مننتائج الدراسة إلى أن أشارت كذلك الجاهور، 

ي، والتاويل العقاري وغيرها من راضالفساد القوانين الانظاة لحيازة العقارات واأل

وللتعرف ني، في كبح انتشار الفساد في القطاع العقاري الصي أسهاتالتشريعات التي 

ارات، علي دور وسائل االعالم في التعريف بالتشريعات القانونية الاتعلقة بالعق

ودورها في التعريف بتنظيم قوانين الطاقة الاستخدمة في العقارات السكنية تجاءت 

بعنوان "اتجاه المستأتجرين والمالك نحو  Melanie Franke (2019)(25)دراسة 

التشريعات المتعلقة بالعقارات ودور وسائل االعالم في زيادة الوعي بتلك 

علي الانهج الاسحي، حيث قام باختيار اعتاد الباحث في دراسته التشريعات"، وقد 

من  98من الاستأتجرين و108مفردة بحثية  206عينة عادية من الجاهور قوامها 

مالك العقارات والذين تعرضوا للاحتوي اإلعالمي الاتعلق بالتشريعات التي أقرتها 

ل ألاانيا فياا يتعلق بتنظيم استخدام الطاقة في العقارات في دولة ألاانيا، ومن خال

االستقصاء أشارت نتائج الدراسة وتجود عالقة طردية بين تعرض الجاهور لإلعالم 

وبين زيادة وعي الجاهور بالتشريعات العقارية، كاا بينت الدراسة ان التشريعات 

العقارية التي أقرتها الدولة فياا يتعلق بتنظيم استخدام الطاقة الاتاثلة في الكهرباء 

ة لها تأثير سلبي علي قطاع العقارات في ألاانيا حيث والغاز في العقارات السكني

نتيجة  2020انخفضت مبيعات السوق العقاري بشكل كبير في الربع األول من عام 

تطبيق التشريعات العقارية، كذلك بينت الدراسة االتجاه اإليجابي الذي أبداه مالك 

لتشريعات اتسات الاباني العقارية نحو تلك التشريعات وأن التغطية اإلعالمية ل

 اإلعالموفي إطار التعرف على دور وسائل بالوضوح وتقديم الاعلومات بشكل مبسط، 

السوق  علىفي التعرف بالتشريعات الاتعلقة بالقطاع العقاري في فنلندا وتأثيره 
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بعنوان "دور وسائل  Mika Hyötyläinen (2018)(26)دراسة  العقاري تجاءت

 علىالمتعلقة بالقطاع العقاري في فنلندا وتأثيره  في التعرف بالتشريعات اإلعالم

دور وسائل  علىالتعرف " Helsinkiمدينة  علىالسوق العقاري: دراسة حالة 

في التعريف بالقوانين العقارية التي وضعتها فنلندا لتنظيم العقارات في منطقة  اإلعالم

Helsinki,  اعتادلانطقة، ريادة األعاال في تلك ا علىالراقية، وما تأثير ذلك 

ر عين من الجاهور الفنلندي اختياالانهج الاسحي، حيث قام ب علىالباحث في دراسته 

مفردة بحثية، من خالل االستقصاء،  420قوامها  ,Helsinkiوبالتحديد في منطقة 

مع قوانين العقارات في منطقة  اإلعالمأن تعامل وسائل  إلىنتائج الدراسة أشارت و

Helsinki,  إلىسناد االستثاار في تلك الانطقة احداث عواقب سلبي نتيجة إ إلىأدى 

كثير من يين من القطاع الخاص، ماا أثار سخط مجاوعة من الاطورين العقار

تجودة العقارات مستوى الجااهير نحو مستقبل النشاط العقاري في تلك الانطقة، و

عال من استوى ب الاستقبلية في تلك الانطقة في ظل العقارات الحالية التي تتايز

سناد عقارات تعامل بشكل سلبي مع إ اإلعالمنتائج الدراسة إلى أن أشارت الجودة، كاا 

ثار حفيظة الجاهور نحو األسعار أمجاوعة من الاطورين  إلى ,Helsinkiمنطقة 

ن طرحها والتي ال تتااشي مع األسعار ون والاقاولوالابالغ فيها التي يزعم الاطور

األبعاد السياسية واالقتصادية نتيجة  علىثر لة في تلك الانطقة، ماا أتها الدوالتي طرح

القطاع الخاص الذي تالعب في أسعار العقارات  إلىسناد بعض الاشاريع العقارية إ

  في الانطقة.

 التعليق العام على الدراسات:

 التيوتجدت الباحثة قلة في عدد الدراسات العربية عامة والاصرية خاصة  

 والجوانب القانونية على حد علم الباحثة. اإلعالمربط بين ت الاستهدف

ت بها الباحثة التعريف بدور وسائل استعان التيت معظم الدراسات استهدف 

سواء التقليدية والحديثة في التعريف بالتشريعات القانونية وخصصت  اإلعالم

الاحور الثاني لتناول الدراسات الخاصة بالتشريعات العقارية وهو ما 

ساسي للتعرف على دور أشابهت معه الدراسة الحالية حيث هدفت بشكل ت

الجديدة في تناية  اإلعالموسائل  أهمي وهي أحد تجتااعمواقع التواصل اال

الوعي القانوني لدى الاواطنين فياا يخص بعض التشريعات الخاصة باجال 

 العقارات وهو قانون التصالح على مخالفات البناء.

ناهج الاستخدمة في الدراسات وقد لى رأس قائاة الاتجاء منهج الاسح ع 

ستقصاء لجاع بيانات الدراسة حيث داة االأ استخدامت معظاها على اعتاد

تقوم بتناولها  التييتعلق الاوضوع بادى استفادة الجاهور من التشريعات 

م أي منها قذا تجاءت الدراسات ميدانية ولم يومدى فهاهم لها، ل اإلعالموسائل 
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الحديثة وهو ما ستقوم به  أوسواء التقليدية  اإلعالمل مضامين وسائل بتحلي

 تجانب الدراسة الايدانية. إلىالدراسة الحالية 

تؤديه الدور الذي ياكن أن  إلىقدمتها الباحثة  التي كافة الدراساتأشارت  

تتعلق باجال  التي أوفي التعريف بالتشريعات سواء العامة  اإلعالموسائل 

سوف تهتم هذه الدراسة بالتركيز على موضوع تناية الوعي العقارات و

 القانوني وليس مجرد الاعرفة السطحية للقوانين.

 الباحثة من الدراسات السابقة: استفادةمدى 

في  أسهممكنت الدراسات السابقة من التعرف على تجوانب الاوضوع ماا  

الذى  النظري بحثية والتعرف على اإلطارالتعرف على تحديد دقيق للاشكلة ال

حول  اهام   امعرفي   اعليه في هذه الدراسة، كاا أنها شكلت تجانب   عتااداالياكن 

 موضوع الدراسة.

الدراسة وتطبيقها بالشكل الاطلوب فقد  استاارتيالاساهاة في تصايم  

 اإلعالمحول دور وسائل  االستقصاء بأداةت كافة الدراسات السابقة استعان

لقانونية ماا ساعد الباحثة في الشق التطبيقي لهذه في التعريف بالتشريعات ا

 الدراسة.

 مشكلة الدراسة:

داخل  الاواطنينلكافة الاهاة ال شك أن موضوع العقارات يعد أحد الاوضوعات 

الغنية، لذا  أوالدولة الاصرية حيث يرتبط ذلك بكافة طوائف الشعب سواء الفقيرة 

 فيخل الدولة، ومنذ ظهور قانون التصالح متابعته معظم الاواطنين داو اهتاامب يحظى

أعلنت عنها  التيخرها تلك من تعديالت كان آ به، وما لحق م 2019مخالفات البناء 

بشأن تقنين الجوانب الخاصة ببناء العقارات ماا  م2020الدولة الاصرية في بداية عام 

ل من ُمالك بين الاواطنين، وقد أثارت تلك التعديالت حفيظة ك اكبير   أحدث تجدال  

عدم  إلىالعقارات وُمالك الشقق داخل العقارات الُاختلفة، ويرتجع مصدر الِخالف 

وضوح الطرف الذي يتوتجب عليه القيام بإتجراءات التصالح، بل أصبح من الصعب 

بعينه أم هو مجرد خطأ كان  اتحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحاله طرف  

 يجب إدراكه منذ البداية.

مصادر الاعرفة لدى الجاهور خاصة في الوقت  أهمتعد أحد  اإلعالموسائل يث إن حو

الذي تقل فيها الاصادر عن موضوع معين، وقانون التصالح في مخالفات البناء يعد 

مواتجهة مخالفات قانون البناء والحد من األوضاع ت استهدف التيأحد القوانين الحديثة 

وإعادة هيكلة الخريطة العارانية،  نظيم أوضاع البناءعليها؛ وذلك لتالسابقة الاترتبة 

الاصدر األساسي لاعظم  اإلعالموتطوير كل من الارافق والخدمات، لذا تعد وسائل 

تخاذها ايجب  التيالشعب وذلك للتعرف على ماهية هذا القانون وما اإلتجراءات  أفراد
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ه نتائج الدراسات السابقة ت عليدلتقديم طلبات التصالح على تلك الاخالفات، وهو ما أك

 أرضفي فاعلية تلك الوسائل لتعريف الجاهور بهذه التشريعات وكيفية تنفيذها على 

 الواقع.

 أهمأثبتت فاعليتها كأحد  يي والتتجتااعوفي ظل تنامي دور مواقع التواصل اال

الشعب الاصري  أفرادونة األخيرة لاعظم صادر الاعرفة للشعب الاصري في اآلم

في التعريف  اإلعالمنتائج الدراسات السابقة من أهاية دور  هما توصلت إلي وفي ضوء

بالتشريعات القانونية في الاجتاعات الاختلفة، ونتيجة حداثة قانون التصالح على 

لذا وتجدت الباحثة أن هناك إشكالية وضرورة مخالفات البناء في الاجتاع الاصري، 

ي في تنمية الوعي القانوني للمواطنين اعتجتمعلمية لدراسة دور مواقع التواصل اال

 خاصة فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء العقارية.

 أهمية الدراسة: 

 تتمثل أهمية الدراسة النظرية في:

 أثارت تجدال   التيالاهاة تأتي أهاية الدراسة في إنها تتناول أحد الاوضوعات  

العام الاصري خالل األشهر واسع النطاق بين الاواطنين وشغلت الرأي 

ماا كان هناك ضرورة للتعرف على مدى تقبل هذا  ،الااضية بشكل كبير

 نحو تطبيقه. هماتجاهاتالجاهور ومدى معرفتهم به وما  لدىالقانون 

في التعريف  اإلعالمدور وسائل  إلىنتائج الدراسات السابقة أشارت  

على دورها وخاصة مواقع للتعرف  ابالتشريعات والقوانين الاختلفة ماا دع

هذه الوسائل في التعريف بقانون التصالح على مخالفات  أهمالتواصل كأحد 

 البناء داخل الاجتاع الاصري.

 التيالخصوص  وتجهية العربية والاصرية على اإلعالمندرة الدراسات  

ية وذلك على يعات القانونرية للتعريف بالقضايا والتشاإلعالمتناولت األدوار 

ستوتجب القيام بدراسة إعالمية تتناول هذا الاوضوع الباحثة ماا ا حد علم

الااضية، لذا تعد هذه هي الدراسة  القليلةالذي يعد حديث الشارع في الفترة 

ي في تناية تجتااعتتناول دور مواقع التواصل اال التياألولى الاصرية 

 الوعي القانوني بقانون التصالح على مخالفات البناء.

ع الدراسة، فقانون التصالح على مخالفات البناء يعد من القوانين حداثة موضو 

أقرتها الدولة  التيخاصة فياا يتعلق بالتعديالت األخيرة  االحديثة نسبي  

ماا كان هناك ضرورة للتعرف على مدى  ،2020الاصرية منذ بداية عام 

 وه.نح هماتجاهاتله، ما هي   معرفة الشارع الاصري بهذا القانون وتقبلهم
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ي في تجتااعمن خالل سعي الباحثة للتعرف على دور مواقع التواصل اال 

تناية الوعي القانوني لدى الاواطنين ياكن التعرف على مدى تقبل الشارع 

الاصري لقانون التصالح على مخالفات البناء، ماا ياكن الخروج باؤشرات 

ي صالح ف اإلعالمللاعنين بهذه القضايا للتوظيف الصحيح لوسائل  مهاة

 الاواطنين.

 الدراسة:أهداف 

ي في تجتااعت الدراسة بشكل أساسي التعرف على دور مواقع التواصل االاستهدف

تناية الوعي القانوني للجاهور خاصة فياا يتعلق بقانون التصالح على مخالفات 

البناء العقارية وذلك بالتطبيق على الصفحة الرساية لرئاسة الوزراء وصحيفة 

فرعية أهداف صرية على الفيس بوك، ويتفرع من هذا الهدف عدة األهرام الا

 تاثلت في:

 الدراسة التحليلية:أهداف  

ي في تناول قانون التصالح على تجتااعالكشف عن دور مواقع التواصل اال .1

 مخالفات البناء.

الرساية على الفيس بوك صفحات المصادر األخبار الانشورة على  رصد .2

 زراء ومؤسسة األهرام الاصرية.مؤسسة رئاسة الومن  كال  ل

تناولتها الصفحات  التيالتعرف على أبرز الاعلومات القانونية والتشريعية  .3

 الرساية عينة الدراسة خالل متابعتها ألخبار قانون التصالح على مخالفات البناء.

ي تجتااعتناولتها مواقع التواصل اال التيالتعرف على طبيعية الاوضوعات  .4

 ون التصالح على مخالفات البناء.عند تناولها لقان

 الدراسة الميدانية:أهداف  

ي في تناول تجتااعمواقع التواصل االتؤديه التعرف على الدور الذي ياكن أن  .1

 قوانين العقارات وشرحها للجاهور.

الجاهور نحو الدور الذي قامت به مواقع التواصل  اتجاهاتالتعرف على  .2

 البناء.للتعريف بقانون التصالح على مخالفات 

الجاهور الاصري العام نحو قانون التصالح على  اتجاهاتالكشف على  .3

 .2020تات عليه في  التيمخالفات البناء والتعديالت 

لاا  ارصد مدى قيام الابحوثين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء تبع   .4

 ي.تجتااعتابعوه من أخبار على مواقع التواصل اال
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 عليه الدراسة: تعتمدااإلطار النظري الذي 

  Media system dependency theory اإلعالموسائل  على عتماداالنظرية 

النظريات التي تهتم برصد ودراسة  إحدى ( اإلعالموسائل  على عتماداال)نظرية تعد 

 (27).من الفرد والاجتاع كل   على اإلعالمالتأثيرات الاختلفة لوسائل 

فهى تستفيد بعناصر  ,اوتوازن   شاوال   اإلعالمنظريات لذا تعد هذه النظرية من أكثر ال

كاا أنها تقدر قوة  ،الجااهيريالعالية كافة االتصالية في تفسير عال وسائل االتصال 

 (28).اوقوة العناصر األخرى مع   اإلعالم

وهو وتجود عالقة بين  ىفرض رئيس على اإلعالموسائل  على عتااداالتقوم نظرية 

ي الاوتجود في الاجتاع تجتااعواال واالقتصاديالنظام السياسي  وبين اإلعالموسائل 

 (29.)ذلك الاجتاع بشكل خاص أفراد ىبشكل عام وعل

تحقيق  أو"العالقة التي يكون فيها إشباع االحتياتجات  إلى عتااداالويشير مصطلح 

خر أن تحقيق ى آ"، باعنطرف واحد مشروط ا باوارد طرف آخرمن قبل هداف األ

ن تقدمه من متعلق باا ياكن أ اإلعالمات الجاهور فياا يتعلق بوسائل رغبات وحاتج

 اعتاادعليها ماا تؤثر بشكل رئيس في  عتااداالمعلومات وفيرة موثوقة ياكن 

الاعلومات واألخبار بسبب قدرتها  علىفي الحصول  اإلعالموسائل  علىالجاهور 

وعي باألمور تحقيق حاتجات ورغبات الجاهور في الاعرفة وزيادة ال على

 (30.)الاحيطة

يعتاد  التيالدرتجة  يهذه النظرية العلاية ه في اإلعالموسائل  على عتااداالويقصد ب

من الاصادر الرئيسية لتحقيق  امن حيث كونها مصدر   اإلعالموسائل  علىبها األفراد 

 (31).يةتجتااعرغبته الشخصية وتلبية حاتجاته الذاتية النفسية منها واال

ية في تجتااعية تعقيداتها بصورة كبيرة ومع تعقد الحياة االتجتااعياة االوتزداد الح

كافة الاجاالت الاختلفة  فيتزداد بها التقدمات التكنولوتجية  والتيالاجتاعات الحديثة 

وظائف االتصال الاختلفة  تزايدتحيث  ،عامة واالتصالية على وتجه الخصوص

وت والصورة أي الفيديو نقل الص إلى( Audioوالاتطورة من نقل الصوت )

(Video من مكان )اتصاليةكافة الحدود الجغرافية والزمنية بجودة  امخترق   ألخر 

 (32).متايزة وبصورة سريعة متطورة في نقل الاعلومات

وسائل  علىالجاهور  اعتاادرئيسية وراء أهداف أن هناك  عتااداالوتشير نظرية 

مور والقضايا الاحيطة، وتكوين اتجاه باأل understandوهي زيادة الفهم  اإلعالم

نحو القضايا الاعاصرة ماا يساهم بشكل كبير في مساعدة  ,orientationالجاهور

 Play.(33)الترفيه  ، وثالثا  تكوين واتخاذ القرارات علىجاهور ال
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 تسهماألطر النظرية التي  أهمتعد من  عتااداالأن نظرية  وقد أكدت معظم الدراسات

يل التغييرات الاتاثلة في األمور الاجتاعية الاحيطة مثل األوضاع في دراسة وتحل

 لدىية تجتااعالتكنولوتجية وعالقتها بتغيير القيم االحتى ية وتجتااعالسياسة واال

 (34).اإلعالموسائل  علىالجاهور  اعتاادالجاهور فياا يتعلق ب

دما يكون عن اإلعالموسائل  علىوتفترض النظرية أن الجاهور يعتاد بشكل كبير 

هناك غاوض وعدم وضوح الرؤيا فياا يتعلق بقضية معينة موتجودة في الاجتاع، 

 علىكوسيلة رئيسية للحصول  اإلعالموسائل  علىالجاهور  اعتاادحينئذ يزداد 

 (35)الاعلومات إلزالة الغاوض الاتعلق بتلك القضية.

وسائل  علىجاهور ال اعتاادالجاهور عندما يصبح  على اإلعالمويزداد تأثير وسائل 

 ampleا لاا تقوم به من تقديم معلومات مكثفة ي بشكل مكثف نظر  اإلعالم

information  تأثر الجاهور  إلىعن بعض القضايا والاعلومات، ماا يؤدي

 (36).اإلعالمي الذي يتم نشره في وسائل اإلعالم ىبالاحتو

  ترتكز عليها النظرية: التياألسس 

  أساسيتين :على ركيزتين  اإلعالملى وسائل ع عتماداالتقوم عالقات 

  :أهدافهم الشخصية  الاختلفةيحقق األفراد والجااعات والانظاات حتى األهــداف

 أوتجااعات  أوعلى مصادر يسيطر عليها أشخاص  عتااداالية فإن عليهم تجتااعواال

 (37)منظاات أخرى والعكس صحيح.

  :تحقق  والتيالاصادر الاتنوعة  إلى يسعى األفراد والانظاات الاختلفةالمـصادر

يسعى إليه األفراد  معلوماتينظام  اإلعالم، وتعد وسائل ةيتجتااعأهدافهم الشخصية واال

في ثالثة أشكال من مصادر  اإلعالموتتحكم وسائل  ,والانظاات من أتجل بلوغ أهدافهم

 ونشر تلك (38)فهايتصنالاعلومات وهو يتاثل في تجاع الاعلومات وتنسيقها و

من  ويقدم كاًل  ،تجاهور متنوع وغير محدود إلىتوزيعها  علىالقدرة  أوالاعلومات 

للتعبير عن  التاليالباحثين )ميلفين ديفلير( و) ساندرا بول روكيش( النموذج 

و"النظم  اإلعالم( بين كل من وسائل interdependence) المتبادل عتماداال

 ية األخرى" المجتمع والجمهور.تجتماعاال
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 (39)والجمهور اإلعالم( العالقات المتبادلة بين المجتمع ووسائل 1يوضح الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من وسائل  ية بين كالً رتباطيوضح بها العالقة الثالثية اال ويقدم النموذج السابق شكاًل 

  : اآلتيبداخله  اوالمجتمع والجمهور متضمنً  اإلعالم

 الدرتجه استقراره حيث ياكن أن يكون راسخ   اق  وفتجتااعي يختلف النظام اال : واًل أ

وعرضه للتغيرات الاستارة. فكلاا زادت حدة  اأخرى يكون ضعيف   اوأحيان   اومستقر  

الاعلومات والتوتجيهات  إلىوتغيره، زادت الحاتجة تجتااعي عدم استقرار النظام اال

عني ذلك أن ي ،البحث عن الاعلومات إلىوالتعريفات واألخبار، فكلاا زادت الحاتجة 

الاوتجودة في الاجتاع في أوقات  اإلعالموسائل  على ا  اعتاادالجاهور يصبح أكثر 

 (40).التغيرات واألزمات

ا ،اغير قادر   أو ابعض األحيان قادر   فيعالمي اإلقد يكون النظام  : اثانيً  قد يكون  أيض 

كلاا كان  والجاهور، وذلكعالمي اإلإلشباع حاتجات النظام  اغير موتجه   أو اموتجه  

حالة  في، أما اإلعالمالجاهور على وسائل  اعتاادأهاية للاجتاع ومن ثم يزيد  أكثر

إعالمية خارج  أورساية  أووتجود مصادر معلومات بديلة تقدمها شبكات خاصة 

 علىالجاهور بصورة مباشرة وواضحة  اعتاادففى هذه الحاالت سيقل  ،الاجتاع

 (41).يـة الاختلفةاإلعالمالنظم 

 فيفهم اختالنتيجة  اإلعالمه على وسائل اعتااددرتجة  فييختلف الجاهور  :االثً ث

الشخصية هداف من األ ،يةتجتااعواال والفسيولوتجيةائص والعوامل العضوية صالخ

طبقات البناء  ىتجااعات الصفوة وهى أعل والاصالح الذاتية والحاتجات الفردية، فاثال  

 الاجتاع

 تفاوت وتنوع  درتجت االستقرار

 

 

 وسائل اإلعالم

 التنوع فى عدد أهاية وظائف الاعلومات

 الجاهور

 اختالف درتجة االعتااد على النظم اإلعالمية للحصول على الاعلومات

 تأثيرات معرفية

 وتجدانية

 سلوكية
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قنوات بديلة يفتقر عاوم الناس إليها من  الاجتاع حيث أنها تاتلك فيتجتااعي اال

تجااعات العامة )الطبقة الشعبية الجااهيرية العريضة( هي أقل طبقات البناء 

 احيث كذلك يتنوع الجاهور وفق   ،اإلعالمعلى وسائل  ا  اعتاادالاجتاع  فيتجتااعي اال

 (42).تغيره أوالارتبط ببناء الاجتاع تجتااعي للتكوين اال

 كإطار نظري للدراسة: اإلعالمعلى وسائل  عتماداالة مدى مالئمة نظري

على تأثيرات محددة في  ىبشكل رئيس اإلعالمعلى وسائل  عتااداالتعتاد نظرية 

الاتلقي وهي تأثيرات معرفية، وتجدانية وسلوكية، وأن تحقيق تلك التأثيرات بأكبر قدر 

لذا ياكن أن  ة مايزةية على نقل الاعلومة بطريقاإلعالمماكن يرتبط بقدرة الوسيلة 

ي في شرح وتفسير تجتااعتساعد النظرية في التعرف على قدرة مواقع التواصل اال

الافاهيم الارتبطة بقانون التصالح على مخالفات البناء من خالل تناولها لتصريحات 

الاسئولين عن هذا الالف ومتابعتها ألخبار تنفيذ اإلتجراءات الخاصة بهذا القانون في 

اصري والتعرف على مدى نجاح هذه الوسائل في القيام بالدور التثقيفي الشارع ال

 .للجاهور

 تساؤالت الدراسة وفروضها:

 تساؤالت الدراسة التحليلية: 

 ي قانون التصالح على مخالفات البناء؟تجتااعكيف تناولت مواقع التواصل اال .1

ا على ت عليها مؤسستي الدراسة في منشوراتهاعتاد التيما العناصر الفنية  .2

 الفيس بوك؟

 ما مصادر األخبار الانشورة على الصفحات الرساية على الفيس بوك لكل   .3

 من مؤسسة رئاسة الوزراء ومؤسسة األهرام الاصرية؟

تناولتها الصفحات الرساية عينة  التيما الاعلومات القانونية والتشريعية  .4

 ناء؟الدراسة خالل متابعتها ألخبار قانون التصالح على مخالفات الب

ي عند تناولها تجتااعتناولتها مواقع التواصل اال التيما طبيعية الاوضوعات  .5

 لقانون التصالح على مخالفات البناء؟

 الدراسة الميدانية: تساؤالت 

ي في التعرف على تجتااعالجاهور على مواقع التواصل اال اعتاادما مدى  .1

 الاعلومات القانونية؟

قوانين  ي في تناولتجتااعالتواصل االمواقع تؤديه الدور الذي ياكن أن  ما .2

 العقارات وشرحها للجاهور؟

الجاهور نحو الدور الذي قامت به مواقع التواصل للتعريف  اتجاهات ما .3

 انون التصالح على مخالفات البناء؟بق

الجاهور الاصري العام نحو قانون التصالح على مخالفات البناء  اتجاهات ما .4

 ؟2020تات عليه في  التيوالتعديالت 
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لاا  امدى قيام الابحوثين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء تبع   ما .5

 ؟يتجتااعتابعوه من أخبار على مواقع التواصل اال

 ؟دعت الابحوثين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء التيما األسباب  .6

 ناء؟ما أسباب عدم تقديم بعض الابحوثين لطلبات التصالح على مخالفات الب .7

 فروض الدراسة: 

الابحوثين على مواقع التواصل  اعتاادتوتجد فروق ذات داللة إحصائية بين كثافة  

 تجرافية.ولاتغيراتهم الديا اي في متابعة األحداث الجارية تبع  تجتااعاال

هم على اعتاادية ذات داللة إحصائية بين الابحوثين في مدى ارتباطتوتجد عالقة  

نحو أهايتها  واتجاهاتهمي تجتااعلى مواقع التواصل االمتابعة األحداث الجارية ع

 ودورها في معالجة االحداث في الفترة األخيرة.

ا بين مدى تقديم الابحوثين لطلبات التصالح ية دالة إحصائي  ارتباطتوتجد عالقة  

 .م2020نحو قانون التصالح الجديد لاخالفات بناء العقارات  واتجاهاتهم

 نوع ومنهج الدراسة:

 الدراسة:نوع  

)الدراسات الوصفية( التي تستهدف دراسة الحقائق الراهنة  إلىتنتاي هذه الدراسة    

مجاوعة من الاوضوعات، وكذلك تصوير  أوموقف  أووالاتعلقة بطبيعة ظاهرة 

موقف معين يغلب عليه صفة التحديد؛  أووتحليل وتقويم خصائص مجاوعة معينة، 

 أوية ودقيقة عنها دون الدخول في أسبابها وذلك بهدف الحصول على معلومات كاف

 الحكم فيها.

 منهج الدراسة:

والذى يعد أنسب  Survey Methodالمنهج المسحي تعتاد الدراسة الحالية على 

الاناهج العلاية للدراسات الوصفية، والذي يعني بجاع أوصاف محددة مفصلة عن 

أنه تجهد علاي  إلىضاع، إضافة البيانات لتبرير األو استخدامالظاهرة الاوتجودة بقصد 

منظم يساعد في الحصول على الاعلومات والبيانات الخاصة بالظاهرة التي يتم 

بشقية الايداني والتحليلي وذلك للتعرف  منهج الاسح استخداموسوف يتم  (43)دراسته

ي في التثقيف القانوني للاوطنين فياا يتعلق بقانون تجتااععلى دور مواقع التواصل اال

 صالح على مخالفات البناء.الت

 مجتمع وعينة الدراسة:

مواقع التواصل تاثل مجتاع الدراسة التحليلية في منشورات  الدراسة التحليلية:أوالً: 

الباحثة على موقع الفيس بوك حيث يعد الاوقع األكثر  اختياري وقد وقع تجتااعاال

ة لاؤسسة رئاسة ر الصفحة الرساياختيا، وتم شهرة وشعبية بين الجاهور الاصري



 ر بالتطبيق على قانون التصالح في مخالفات بناء العقاراتدور مواقع التواصل االتجتماعي في تنمية الوعي القانوني للجمهو

 192 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

الوزراء كااثلة لصفحات األتجهزة الحكومية حيث تعد هذه الاؤسسة الاصدر األول 

ر الصفحة اختياللتشريعات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء، كاا تم 

ية حيث تعد األهرام اإلعالمالرساية لصحيفة األهرام الاصرية كااثلة للاؤسسات 

في الدولة الاصرية وتم تحليل عدد من الانشورات الخاصة الصحيفة الرساية األولى 

 .م30/10/2020 إلى م1/8/2020بقانون التصالح خالل الفترة من

 وقد تجاءت عينة الدراسة التحليلية كما يلي:

 الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء على الفيس بوك: .1

 (44)29/5/7201أنشئت مؤسسة رئاسة الوزراء صفحتها على موقع الفيس بوك في 

رض أنشطة الحكومة الاصرية والقرارات الاهاة الصادرة من مجلس بهدف ع

تابع  3,875,727الوزراء، وليس تلقي الشكاوى وقد وصل عدد متابعي الصفحة الى

حتى تاريخ كتابة البحث، وعلى الرغم من حداثة عهد مؤسسة رئاسة الوزراء 

ن مواقع التواصل عامة والفيس بالصفحات االتجتااعية على اإلنترنت إال أنه يالحظ أ

بوك بصفة خاصة قد قامت بدور فعال في توصيل القرارات والتصريحات الصادرة 

عن مجلس الوزراء إلى الجاهور ماا عال على زيادة التفاعل بين الجاهور والحكومة 

وماا شكل لغة اتصال رئيسية تعتاد عليها الاؤسسة للتعرف على آراء الجاهور 

اويهم، ويعتاد عليها الاواطنين لاتابعة أداء الوزرات أو الهيئات ومقترحاتهم وشك

 الحكومية.

 (2صورة رقم )

 الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري
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 الموقع الرسمي لصحيفة األهرام المصرية على الفيس بوك: .2

 (45)15/5/2011أنشئت مؤسسة األهرام الصحفية صفحتها على موقع الفيس بوك في

رض األخبار والاقاالت والانشورات الخاصة باا تقوم الصحيفة بنشره حول بهدف ع

تابع حتى  4,045,844الاوضوعات الاختلفة، وقد وصل عدد متابعي الصفحة إلى

اآلن، ومنذ انطالق الصفحة الرساية لصحيفة األهرام قامت باتابعة األحداث لحظة 

يتناولها الاوقع اإللكتروني للصحيفة  بلحظة وتقوم الصفحة بعرض معظم األخبار التي

بكافة صفحاته الداخلية، وقد هدفت الصحيفة من إنشاء الصفحة إلى التواصل الاستار 

مع الجاهور حيث أدركت أهاية تلك الاواقع في توصيل الاعلومات للجاهور بشكل 

د أيسر وأسرع من الوسائل األخرى، كاا تتايز صفحة الفيس بوك لصحيفة األهرام بعد

من الاايزات التي تجعلها أحد أهم الركائز التي تعتاد عليها الاؤسسة في التعريف 

بالقضايا واألحداث الجارية، ويرتجع اختيار صحيفة األهرام حيث تعد الصحيفة 

الرساية األولى التي يقع عليها عبء تثقيف الجاهور وتزويده بالقرارات الحكومية 

 قوانين العقارات.فياا يتعلق بالقضايا الحياتية مثل 

 (3صورة رقم )

 الصفحة الرساية لصحيفة األهرام الاصرية

 

تاثل مجتاع الدراسة الايدانية في عينة الجاهور الاصري الدراسة الميدانية: ثانيًا: 

ر هذه الاحافظات على اختياوقد تم  والقليوبيةمفردة من محافظتي القاهرة  300قوامها 

فات الخاصة بطبيعة الجاهور في الاناطق ختالالخصوص للتعرف على اال وتجه

 التيقائاة الاحافظات  على رأس محافظة البحيرةتجاءت الريفية والحضرية حيث 

وفق  الثانيلفات البناء وتأتي القليوبية في الاركز اعلى مخ تقدمت بطلبات التصالح

  (46)تقرير أعدته صحيفة اليوم السابع في منتصف شهر أكتوبر الااضي.
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 زيع عينة الدراسة كما تجاءت في الجدول التالي:وكان تو

 (1تجدول رقم )

 خصائص عينة الدراسة

 العدد المتغير
النسبة 

 المئوية
 المجموع

النسبة 

 المئوية

 النوع
 46.7 140 ذكر

300 100% 
 53.3 160 انثي

 السن

 44.3 133 سنة 35إلى أقل من  20من 

 46.3 139 سنة 50سنة إلى أقل من  35من  100% 300

 9.3 28 سنة فيما فوق 50من 

 المستوى التعليمي

 31.3 94 متوسط

300 100% 
 52.7 158 تجامعي

 –دراسات عليا )ماتجستير

 )دكتوراة
48 16.0 

 نوع السكن

 4.0 12 شقة إيجار تجديد

300 100% 
 27.0 81 شقة إيجار قديم

 55.0 165 شقة تمليك

 14.0 42 منزل ملك

 كان اإلقامةم
 32.0 96 قرى

300 100% 
 68.0 204 مدن

الدخل الشهري 

 :لألسرة

 2500إلى أقل من  1000من 

 تجنية
41 13.7 

 5000إلى أقل من  2500من  100% 300

 تجنية
188 62.7 

 23.7 71 تجنية فأكثر 5000 

ما فوق  سنة إلى 20تم تطبيق الدراسة على عينة من الجاهور الاصري العام من سن 

مفردة بنسبة  140من سكان محافظتي القاهرة والقليوبية، وقد بلغ عدد الذكور 

من إتجاالي عدد العينة، وتنوعت  %53.3بيناا بلغت أعداد اإلناث نسبة  46.7%

 50سنة إلى اقل من  35العينة من حيث األعاار وقد بلغت النسبة األكبر منهم من سن 

تجاالي العينة يليها نسبة من تتراوح أعاارهم بين من إ %46.3سنة وذلك بنسبة بلغت 

ا نسبة بسيطة من سنة %44.3سنة بنسبة  35سنة إلى أقل من  20 سنة  50، وأخير 

من إتجاالي العينة، أما بالنسبة للاستوى التعلياي فقد تجاءت  %9.3فياا فوق بلغت 

كبر يليها من إتجاالي العينة وهي النسبة األ %52.7نسبة أصحاب التعليم الجامعي 

للاستويات العليا )ماتجستير/ دكتوراه(، وحيث  %16للاستوى الاتوسط ثم  31.3%

إن الدراسة تم تطبيقها في العاصاة ومحافظة القليوبية فقد تنوعت أماكن إقامة العينة 

وقد يرتجع زيادة  %68ومن يسكن في مدن  %32حيث بلغ عدد من يسكن في قرى 

ليوبية تضم قرى ومدن ا على حد سواء، وقد تنوع أعداد الادن إلى أن محافظة الق
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تجنية إلى  2500متوسط الدخل بالنسبة للعينة، تجاء في مقدمتها أصحاب الدخول من 

وهي الفئة الاتوسطة، يليها نسبة أصحاب الدخول  %62.7تجنية بنسبة  5000أقل من 

العينة،  وهي نسبة غير قليلة من %23.7تجنية فأكثر والتى بلغت  5000الارتفعة من 

 2500تجنية إلى أقل من  1000ألصحاب الدخول األقل والتى تتراوح من  %13.7ثم 

تجنية، وياكن القول بأن زيادة رواتب العاملين بالدولة في الفترة األخيرة هى ما أدت 

 إلى رفع متوسطات دخول األسر الاصرية.

 أدوات الدراسة:

 Contentيل الاضاون على أداة تحلنتائجها  استخالصالدراسة في  إعتادت 

Analysis  أداة تستخدم ضان أساليب بحثية في  أوأسلوب  نهاأوالتى تعرف على

كانت نوعيته والذى يتضان  اي أي  اإلعالمإطار منهج متكامل بهدف تحليل الانتج 

اعرف االنتظام والاوضوعية والكاية، وت  إلىأسلوب للبحث يهدف  بأنها أيض 

اتُعد و ،اومنهجي   اوكاي   اموضوعي   االوصف الظاهر للرسالة وصف   أداة  أيض 

أفكار معينة في إطار  أوآراء  أوتستهدف بطريقة منهجية ومقننة لتقديم حقائق 

تحليل  استخداموسوف تقوم الباحثة ب (47)،البيانات الارتبطة باوضوع الدراسة

 الاضاون الكيفي )النوعي( لعينة من الانشورات على الصفحات الرساية لرئاسة

 الوزراء وصحيفة األهرام الاصرية.

تاثلت أدوات تجاع البيانات للدراسة الايدانية في استبيان يجيب  استمارة استبيان: 

من الجاهور الاصري  عينةعنه عينة من الجاهور الاستهدف والذى تاثل في 

 .مفردة 300والقليوبية قوامها العام في محافظتي القاهرة 

 تصميم استمارتي الدراسة:

 ون من خالل الخطوات اآلتية:ااالستبيان وتحليل الاض صحيفتيت الباحثة بتصايم قام

تحديد الهدف من الدراسة والذي تاثل في التعرف على دور مواقع التواصل  -1

ي في تناية الوعي القانوني للجاهور فياا يتعلق بقانون التصالح على تجتااعاال

 مخالفات البناء العقارية.

تخدم الدراسة وتساعد في اإلتجابة على  التياقاييس تحديد أسئلة وبنود ال -2

 تساؤالتهم.

صياغة استاارة االستبيان وبنود استاارة تحليل الاضاون بشكل مبدئي من خالل  -3

 تجانب االطالع على الدراسات السابقة. إلىالدراسة، أهداف التساؤالت و

ال عرض االستاارات على مجاوعة من األساتذة الاحكاين الاتخصصين في مج -4

؛ وذلك إلبداء آرائهم فيها للتأكد من أن أسئلة االستبيان تجيب على اإلعالمعلوم 

 تساؤالت الدراسة وتحقق أهدافها، واقتراح تعديالتهم عليها.

 إتجراء الثبات وذلك للتأكد من إتجراء التحليل، حسب درتجة الثبات. -5
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ها األساتذة أقر التيصياغة االستاارة بصورتها النهائية بعد إتجراء التعديالت  -6

 الاحكاون.

 تطبيق االستاارة على الجاهور عينة الدراسة؛ وذلك للخروج بنتائج الدراسة. -7

 :اختبار الصدق والثبات الستماراتي الدراسة 

 الصدق  اختبار

االختبار( تبدو بوضوح على أنها تقيس الاوضوع الذي  أوويعنى أن األداة )الاقياس    

مع الغرض منه، وقد تم قياس  ايبدو أنه يتفق تاام  صاات لقياسه، وأن مضاون األداة 

 صدق األداة من خالل ما يأتي:

فحص بالغ الدقة ألداة تجاع البيانات من حيث الاحتوى والصياغة اللغوية، بحيث  

األسئلة ومحتواها واالستجابات عليها تبدو أنها تقيس الاوضوع  -تكون لغة البنود

 للاتخصصين والافحوصين على السواء.الاراد قياسه، وتكون مقبولة وواضحة 

عرض االستاارة على عدد من الاحكاين الاتخصصين من ذوي الصلة بالاشكلة  

؛ للتأكد من أن أسئلة االستبيان تخصص الصحافة البحثية من أساتذة الجامعات

الدراسة، وأنها تقيس ما أعدت لقياسه بالفعل، والتأكد من صدقها أهداف تحقق 

 (48)وصالحيتها.

آلراء بعض السادة  ام تعديل بعض األسئلة من حيث الحذف واإلضافة طبق  ت 

الاحكاين، ثم صياغة استاارة االستبيان في صورتها النهائية، وقام الباحث 

لاالحظاتهم لتكون االستاارة قابلة  اتبع   الالزمةبإتجراء التعديالت والتغييرات 

 للتطبيق.

  :اختبار الثبات

التوصل  إلىعلى نفس وحدة التحليل يؤدى  االستبيانتطبيق  الثبات معناه أن تكرار 

ت اعتادلنفس النتيجة بصرف النظر عن الباحث الذي يقوم بتطبيق تلك األداة، وقد 

 Test-Re-Testثم إعادة تطبيقها مرة أخرى  االستاارةالباحثة على أسلوب تطبيق 

مرة أخرى، ثم أخذت  ةاالستااريوم وذلك من خالل تطبيق  15بعد فترة زمنية مدتها 

بثالثة من الباحثين  ةستعانباالوتم إتجراء تحليل  %10عينة من عينة الدراسة ونسبتها 

تم التوصل إليها كل  التيالباحثة وتات مقارنة النتائج  إلى إضافةفي مجال الصحافة 

األول )أ(،  ابينهاا، وأعطى لكل باحث رمز   االتفاقأثنين من الباحثين لقياس درتجة 

 لثاني )ب(، والثالث )ج(، والرابع )د(.وا

، 0.85، أج=0.75وتم تحديد معامل الثبات بين كل أثنين من الاحللين، أب=

 .0.75، ج د= 0.90، ب د=0.95، ب ج=0.80أد=
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ين معامل الثبات ب    الاحللين=

ن= عدد حيث إن  الاحللين 

 30.8(=  75.0+90.0+95.0+80.0+0.85+75.0) =االتفاقمتوسط 

                                                6 

 60.9=   30.8*4  معامل الثبات=

                1(+3*0.83) 

 ة المستخدمة في معالجة البيانات:المقاييس اإلحصائي

لصحيفة االستبيان ثم ترميز اإلتجابات وإدخالها على الحاسب  الايدانيتم التطبيق     

األساليب  استخداماإلحصائي وتم تحليل البيانات ب SPSS اآللى من خالل برنامج

 اإلحصائية التالية:

 بسيطة.التكرارات والنسب ال 

 لحساب الفروق بين متوسطات مجاوعتين. T.Test اختبار 

لحساب داللة الفروق  One way Anova االتجاه أحاديتحليل التباين  

 بين الاجاوعات.

للاقارنة بين  (LSD)معنويقل فرق أ الاقارنات البعدية بطريقة 

 الاتوسطات الاتعددة.

 . الحسابيالاتوسط  

 االنحراف الاعياري. 

 .Coefficient Person Correlation بيرسون اطارتبمعامل  

 .Coefficient Correlation Spearman الرتب لسبيرمان ارتباطمعامل  

( الذي يقيس شدة العالقة Contingency Coefficientمعامل التوافق ) 

 . 2×2بين متغيرين اسايين في تجدول أكثر من 

وتم تحديد معامل الثبات بين كل أثنين من الباحثين، ثم حساب معامل الثبات من 

 خالص الاعادلة األتية، 

 (49)ن )متوسط االتفاق بين الاحللين(

 ( متوسط االتفاق بين الاحللين1-+ )ن1
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 مصطلحات الدراسة:

 : يةتجتماعالمواقع اال أو (The Social Network) يتجتماعشبكات التواصل اال 

الاواقع التي تقوم على إنشاء شبكات ” بأنها  (نها السيد عبد المعطى)احثة تعرفها الب   

تعتاد تلك الاواقع بشكل رئيسي على و ،الاترددين عليها من أنحاء العالمية من اتجتااع

هذه الاواقع  ، حيث تساحعلية شبكة االنترنت كوسيلة اتصالاالستفادة من تفا

بالتالي تعد مواقع و أفكارهم لآلخرينو ألعضائها أن يقدموا أنفسهم ويعبروا عن آرائهم

 (50)الاحليةو ية وسيلة للتواصل والتقاطع بين العالايةتجتااعالشبكات اال

ي تجتااعمواقع التواصل اال (51)(Acquisti & Gross, 2016عرف )

تجسيد  استخداماد بالتفاعل أون الين بمجتاعات عبر اإلنترنت تساح لألفربأنها "

اشبكات األصدقاء الاتواصلين معهم"، هوياتهم و  (52)( Boyd, 2017عرف ) ،أيض 

( إنشاء بروفيل 1ي بأنها "خدمات قائاة على الويب تساح بـ )تجتااعمواقع التواصل اال

ن ( صياغة قائاة من الاستخدمين اآلخري2) ،يتجتااععام داخل منظومة التواصل اال

على قوائم األصدقاء الخاصة  واالطالع( عرض 3) ،لاشاركة التواصل معهم

 بالاستخدمين اآلخرين داخل منظومة اتصاالت الاستخدم". 

 الوعي: 

وتجهات  إلى إضافةعلية عقل اإلنسان  يولفكري الذي ينطيعني الوعي الاحصول ا

تتاحور  التيالاختلفة تتعلق بالافاهيم  والتييحتويها هذا العقل  التيالنظر الاختلفة 

 (53)حول القضايا الحياتية والاعيشية.

 الوعي القانوني: 

تحدد العالقة بين الفرد وبين  التييعرف الوعي القانوني بأنه القوانين والتشريعات 

ما لدى األفراج  بأنهكاا يعرف  (54).ااآلخرين وبالتالي فإنه يعرف حقوقه وواتجباته مع  

استوى الشخصي والاجتاعي، وهو من معارف قانونية على الا عالية حفظ وفهم  أيض 

عدة موضوعات وثيقة الصلة  أوتتعلق باوضوع  التياألفكار والاعلومات  واستيعاب

تنظم  التيعدة مجتاعات والقواعد والنصوص القانونية  أوبالنظم السائدة في مجتاع ما 

 (55)لك الاجتاع.سلوك األفراد في ذ

بأنه الاعلومات واألفكار الخاصة بقانون التصالح على  اوتعرفه الباحثة إتجرائي  

 ي.تجتااعيتلقها الاواطنين من خالل متابعتهم لوسائل التواصل اال والتيمخالفات البناء 

 قانون التصالح على مخالفات البناء: 

، ويستهدف 2020لسنة  1، الاعدل بالقانون رقم 2019لسنة  17هو القانون رقم 

قانون البناء الاوحد وتقنين أوضاع الاخالفات السابقة عليه، التصالح على مخالفات 
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مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العارانية، والعال على تطوير  فيلضبط أوضاع البناء 

حيث ظهرت عدد  منظومة الارافق والخدمات، وقد تم ادخال بعض التعديالت عليه

اا يخص آليات التقديم ، سواء في2019لسنة  17من الاشكالت مع بدء تطبيق القانون 

رسوم تقرير  فيمغاالة الاكاتب االستشارية  أووالاستندات الاطلوبة وأنظاة السداد، 

استثناء الاخالفات السابقة على قانون البناء الاوحد، لذا تجاءت التعديالت  أوالسالمة، 

للتيسير على الاواطنين، فضبطت اإلتجراءات، واكتفت بتقرير مهندس عادى، 

سنوات، وفتحت الباب لكل  3الرسوم، وساحت بتقسيط الغرامة على  وخفضت قيم

 .العقارات لالستفادة من التصالح

 نتائج الدراسة:

 نتائج الدراسة التحليلية:

سوف تعتاد الدراسة على أسلوب التحليل الكيفي )النوعي( للانشورات التي تناولتها 

 ة األهرام الاصرية:كال  من الصفحات الرساية لاؤسسة رئاسة الوزراء وصحيف

 فئات تحليل مضامين موقعي رئاسة الوزراء وصحيفة األهرام المصرية على الفيس بوك:

 فئة عدد المنشورات التى تناولت قانون التصالح في موقعي الدراسة: .1

  عدد المنشورات التي تناولت تصريحات رئيس الوزراء عن قانون

 التصالح على موقع رئاسة الوزراء:
منشور عن قانون  25رات الصفحة الرساية لرئاسة الوزراء عدد تناولت منشو

التصالح تضان كافة التصريحات التي أقرتها مؤسسة رئاسة الوزراء بخصوص 

اإلتجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في الفترة من 

لح الذي وهي الفترة التي سبقت غلق باب تقديم التصا 31/10/2020إلى  1/8/2020

 كان من الاقرر أن يتم بنهاية شهر نوفابر.

  عدد المنشورات التي تناولت تصريحات رئيس الوزراءعن قانون التصالح

 على موقع صحيفة األهرام:

منشور عن قانون  36تناولت منشورات الصفحة الرساية لصحيفة األهرام عدد 

اإلتجراءات  التصالح تضان كافة التصريحات التي أقرها الاسؤولون بخصوص

إلى  1/8/2020الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في الفترة من 

وهي الفترة التي سبقت غلق باب تقديم التصالح الذي كان من الاقرر  31/10/2020

أن يتم بنهاية شهر نوفابر، وكذلك كافة األخبار الاحلية الواردة إلى الصحيفة 

 مع اتجراءات تطبيق القانون.بخصوص تفاعل الشارع الاصري 

فئة القالب الفني المستخدم في عرض الموضوعات التى تناولت قانون  .2

 التصالح على موقعي الدراسة: 

 :تحليل منشورات الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء 

تجاءت معظم الانشورات على شكل أخبار تناولت أهم التصريحات أو اإلنجازات 

ور رئيس الوزراء مع السادة الوزراء بشأن تطبيق الخاصة باتجتااعات السيد الدكت

 قانون التصالح.
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 :تحليل منشورات الصفحة الرسمية لمؤسسة األهرام الصحفية 

تجاءت معظم الانشورات على شكل أخبار تناولت أهم التصريحات الخاصة 

بالاسئولين أو تصريحات وسائل اإلعالم الاختلفة كاقدمي البرامج الحوارية أو على 

قاالت للرأي عن قانون التصالح على مخالفات البناء، كاا تجاءت بعض شكل م

 الانشورات على شكل إنفوتجرافيك منفرد لتناول االتجراءات الخاصة بتقديم الطلبات.

فئة اللغة المستخدمة في منشورات موقعي الدراسة التى تناولت قانون  .3

 التصالح على مخالفات البناء:

 لموقع الرسمي لرئاسة الوزراء في تناول اللغة المستخدمة في منشورات ا

 قانون التصالح على مخالفات البناء:

تجاءت اللغة الرئيسية في كافة الانشورات باللغة العربية، وقد عاد كاتب الانشورات 

في رئاسة الوزراء إلى استخدام لغة سهلة بالنسبة للشارع الاصري والتي تتناسب مع 

اتجتااعي، وقد مزتجت اللغة بين األسلوب  طبيعة موقع الفيس بوك كاوقع تواصل

 الابسط والاصطلحات القانونية التي لزم االستعانة بها عند تقديم األخبار.

 (4صورة رقم )

 نموذج لللغة المستخدمة في منشورات رئاسة الوزراء خالل أحد االتجتماعات 

 الخاصة برئيس الوزراء
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 ة األهرام على الفيس اللغة المستخدمة في منشورات الموقع الرسمي لصحيف

 بوك:

تجاءت اللغة الرئيسية في كافة الانشورات باللغة العربية، وقد تايزت اللغة باللغة 

الصحفية البسيطة والاشتقة من لغة الجاهور العام وإن كانت ال تخلو من بعض 

الاصطلحات القانونية الخاصة بالقانون إال انها تجاءت مفهومة وقريبة من اللغة 

 الناس في الشوارع. الدارتجة بين

 (5صورة رقم )

نموذج للغة المستخدمة في منشورات صحيفة األهرام الخاصة بتصريحات اللواء 

 محافظ االسماعلية   شريف بشارة

فئة النطاق الجغرافي لألخبار الخاصة بقوانين العقارات والواردة بصفحات  .4

 موقع رئاسة الوزراء وصحيفة األهرام المصرية:

انشورات الخاصة بالصفحة الرساية للرئاسة مجلس الوزراء األخبار تناولت عدد ال

والتصريحات الخاصة بكافة محافظات الجاهورية وتختلف التصريحات بالنسبة لكل 

رئيس الوزراء لاتابعة أتجراها محافظة فاثال  عرضت الصفحة أحد االتجتااعات التي 

التأكيد على تيسير وقد تم  "موقف الاشروعات الانتهية والجاري تنفيذها في "الشرقية

تأكيده ، وإتجراءات التصالح في مخالفات البناء وعدم السااح بوتجود مخالفات تجديدة

على أهاية تيسير إتجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع عدم السااح بأي مخالفات 

 50تجديدة، وكذا تطبيق القرارات التي تم اإلعالن عنها باألمس، الاتعلقة بتحصيل 

من قياة التصالح في  %25يها للاتر على الاخالفات في أي تجاع ريفي، وخصم تجن

  حالة تسديد الابلغ بالكام.
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فئة عناصر اإلبراز الفنية )الوسائط الفنية( المستخدمة في تناول قوانين  .5

 العقارات:

وتعنى الوسائط الفنية التي استخدمتها كال  من مؤسسة رئاسة الوزراء 

صفحتها على الفيس بوك من صور ورسوم ونصوص  وصحيفة األهرام على

مكتوبة وفيديوهات ونصوص فائقة وروابط تشعبية تتيح لاستخدمها االنتقال بين 

الاوضوعات، ومن خالل التحليل تبين اعتااد الصفحات على أكثر من شكل من 

 أشكال الوسائط الاتعددة منها:

 نون التصالح على مخالفات البناء:أوالً: استخدام النصوص المكتوبة في تناول موضوع قا

  النصوص المكتوبة المستخدمة في تناول قانون التصالح على مخالفات

 البناءعلى صفحة رئاسة الوزراء: 

أن النصوص الاكتوبة لها أهايتها الكبرى في مواقع التواصل االتجتااعي، 

لاشاهد فعن طريق النصوص الاكتوبة يستطيع الناشر أن يوصل الرسالة اإلعالمية ل

من خالل أسلوبه في الكتابة وعدد من الكلاات القليلة البد أن يقوم الاحرر بإيصال ما 

يريد من الاشاهد أو الاتابع له، لذلك البد من االهتاام بالنصوص الاكتوبة عند كتابة 

الانشور وخاصة إذ لم يحتوى الانشور على صور أو فيديوهات فيكون النص 

دة إليصال الرسالة اإلعالمية، وقد ظهر من خالل التحليل الاكتوب هو الوسيلة الوحي

أن النصوص الاكتوبة في موقع فيس بوك وإن كانت مصوبة بصور أو شعارات أو 

فيديوهات أو لم تكن مصحوبة بها فإن النصوص كانت تتسم بالتركيز والدقة في 

ي يجب التعبير في بعض األحيان، وتعد الكلاات الاكتوبة أحد أهم االشكال الت

االستعانة بها عند شرح وتبسيط مفاهيم قانونية للجاهور، فعن طريق الكلاة ياكن 

استخدام أكثر من لفظ ليعطي نفس الداللة، وياكن من خالل الكلاة توصيل الاعلومة 

 القانونية إلى الجاهور بشكل مباشر.

وقد تناولت الانشورات الاكتوبة كافة الاعلومات الخاصة بقانون التصالح 

عن طريق الشرح والتبسيط وقد الحظت الباحثة تنوع القالب الذي يتم كتابة الانشور 

به، وتناولت النصوص كافة التصريحات واألخبار الخاصة بقانون التصالح والتي 

تجاءت على لسان رئيس الوزراء أو أحد الوزراء داخل الاجلس أو الاحافظين أو 

 غيرهم من الاسئولين عن هذا الالف.
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 (6رة رقم )صو

استخدام النصوص المكتوبة لطمأنة الجمهور وتقديم تسهيالت تجديدة لتطبيق 

 قانون التصالح على مخالفات البناء

  النصوص المكتوبة المستخدمة في عرض موضوع قانون التصالح على

 صفحة صحيفة األهرام المصرية على الفيس بوك: 

الاكتوبة من صحفة رئاسة الحظت الباحثة اختالف استخدام الجال والكلاات 

الوزراء عن صفحة صحيفة األهرام حيث وتجدت الباحثة أن حجم الكلاات الاكتوبة 

في صحيفة األهرام أقل ماا تستخدمه صفحة رئاسة الوزراء على الفيس بوك ويرتجع 

ذلك أن صحيفة األهرام تقوم بعرض الخبر دون الدخول في تفاصيل تحليلية كاا هو 

 حة رئاسة الوزراء.الحال بالنسبة لصف

ا سهولة الكلاات الاكتوبة وإيجازها والبعد عن اإلطالة  وقد الحظت الباحثة أيض 

الشكل الاال، كاا الحظت الباحثة اختالف أسلوب الكتابة في صحيفة األهرام عن 

 صفحة رئاسة الوزراء.
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 (7صورة رقم )

عات التي تتردد استخدام النصوص المكتوبة لطمأنه الجمهور والرد على االشا

 االتجتماعي على صفحة صحيفة االهرام على الفيس بوكعلى مواقع التواصل 

ثانياً: استخدام الصور الحية والمؤرشفة في عرض موضوع قانون التصالح على 

 مخالفات البناء:

تستطيع الصور أن احتلت الصور أهاية كبيرة في مواقع التواصل االتجتااعي، حيث 

ا تعجز الك لاات عن شرحها في بعض األحيان، كاا قد تسكن ذاكرة تروي قصص 

الاشاهدين أسرع من نصوص مطولة، وال يقتصر ذلك على الصور الفوتوغرافية، بل 

ياتد إلى الخرائط والرسوم البيانية، والكاريكاتير، وحتى اللوحات الخطية، وفي عالم 

 اإلنترنت ومواقع التواصل االتجتااعي، تحظى الصور بإقبال كبير،

  الصور المستخدمة في تناول موضوع قانون التصالح على مخالفات البناء

 في صفحة رئاسة الوزراء:

اهتم القائم على الصفحة الرساية لرئاسة الوزراء بالصور بشكل خاص حيث اعتاد  

على معظم أشكال فقد اعتاد عليها في الكثير من عينة الانشورات الاوتجودة به، 

صور الحية، والشخصية، واإلعالنات الاصورة، وشعارات الصور الاستخدمة مثل )ال

الاؤسسات الاختلفة الاعنية بتنفيذ قانون التصالح وكان على رأسها شعار مؤسسة 

رئاسة الوزراء(، ومن الاالحظ أن الصور قد احتلت أهاية خاصة في موقع الفيس 

ور بجانب بوك فقد أشارت العديد من الدراسات إلى استخدام موقع الفيس بوك للص

(، ونهاد نبيل 2017النصوص الاكتوبة أكثر من الفيديو، ومنها دراسة مونيكا مشيل )
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(، وتجايعهم قد أكدوا على أهاية استخدام 2019(، ودراسة محاد ابن ناصر )2018)

 موقع الفيس بوك للصور.

وبالنظر إلى منشورات رئاسة الوزراء نجد أن الصور الاستخدمة كانت تتناول في 

ا للسيد الدكتور رئيس الوزراء سواء أثناء اتجتااعه بالسادة الوزراء أو معظاه ا صور 

خالل الاؤتارات الصحفية التي كان يجريها لشرح اإلتجراءات للاواطنين أو تلك التي 

ا  تتعلق بالزيارات الايدانية لبعض الاواقع الخاصة بهدم الاباني الاخالفة، وصور 

إلسكان والارافق والاجتاعات العارانية أثناء أخرى للدكتور عاصم الجزار وزير ا

تفقده لبعض األماكن الاخالفة أو االتجتااعات التي يجريها حول هذا الاوضع، كاا 

تناولت الانشورات عدد من الصور لبعض الاحافظين مثل محافظ القاهرة أو أسيوط 

 وغيرها.

 (8صورة رقم )

 اء على موقع الفيس بوكبعض الصور الحية المستخدمة في موقع رئاسة الوزر

  الصور المستخدمة في تناول موضوع قانون التصالح على مخالفات البناء

 في صفحة األهرام الصحفية:

تايزت الصور في صحيفة األهرام بالبعد عن التكرار حيث تنوعت الصور 

الارتبطة باألخبار من صور حية التجتااعات الاحافظين، وصور لاختلف 

التي تقدم بها طلبات التصالح أو صور ثابتة لبعض الاراكز التكنولوتجية 

الاسئولين بالدولة وصور أخرى لبعض العقارات الاخالفة أو للزيارات 

 الايدانية التي كان يجريها الاسئولين على أرض الواقع.
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 (9صورة رقم )

بعض الصور الحية ألحد االتجتماعات الخاصة بالمحافظين والمستخدمة في موقع 

 وقع الفيس بوكعلى ماألهرام

  

ثالثاً: استخدام مقاطع الفيديو في عرض األخبار الخاصة بقانون التصالح على 

 مخالفات البناء:

 social ) تعد مقاطع الفيديو التي ياكن نشرها عبر مواقع التواصل االتجتااعي 

media )  ا لسرعة انتشارها بين من أنجح طرق اإلعالم على اختالف أنواعها؛ نظر 

فضيل العديد منهم الاحتوى الارئي على الاحتوى النصي، ولذلك لاا يتايز به الناس وت

مواقع التواصل االتجتااعي من سرعة في االحداث هذا إلى تجانب ما يتايز به من 

إمكانيات الصوت والصور الاتحركة وإمكانية اتاحتها بجايع أتجهزة األندرويد 

الفيديو مادة إعالمية محببه  والتليفونات الاحاولة، كل هذه الاايزات تجعلت من

ومشوقة بالنسبة للاتابع، عن غيرها من الاواد اإلعالمية، ومن خالل التحليل يالحظ 

أن الفيديو في الفيس بوك قد احتل مرتبة أقل أهاية من التي احتلتها الصور 

والنصوص الاكتوبة، وياكن القول بأن الفيديو كاادة إعالمية لها مايزاتها في تجذب 

هد خاصة وإن كانت تحتوى على محتوى هام يخص أكبر قدر من الجااهير الاشا

 ويتايز بالتشويق.
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  مقاطع الفيديو المستخدمة في تناول قانون التصالح على مخالفات البناء

 على صفحة رئاسة الوزراء على الفيس بوك:

الفيس من خالل التحليل وتجدت الباحثة ندرة في عدد الفيديوهات التي تناولتها صفحة  

بوك إال فياا عدا بعض الانشورات التي احتوت على فيديو التجتااع السيد رئيس 

 الوزراء مع بعض الوزراء لاناقشة األوضاع في مصر.

  مقاطع الفيديو التى استخدمتها صحيفة األهرام على الفيس بوك في عرض

 أخبار قانون التصالح على مخالفات البناء:

ا ندرة في ع دد الفيديوهات الاستخدمة في صحيفة األهرام مثلاا وتجدت الباحثة أيض 

الحال في صفحة رئاسة الوزراء على الفيس بوك، وترى الباحثة أن الفيديوهات تعد 

أحد العناصر الفنية الالزمة للتعرف على واقع األحداث من خالل الجاع بين مزايا 

ث بالفعل لذا الصوت والصورة الاتحركة، ماا يشعر الاتلقي بأنه يعيش داخل الحد

 يجب على القائاين على هذه الصفحات االهتاام بالفيديو كأحد أهم العناصر الفنية.

 (10صورة رقم )

 فيديو عن التصريحات وزارة اإلسكان الخاصة باإلقبال على تقديم

 طلبات التصالح في المدن الجديدة

ت البناء في رابعاً: استخدام اإلنفوتجرافيك في تناول قانون التصالح على مخالفا

 موقعي الدراسة:

اإلنفوتجراف بأنه التاثيل والعرض الاصور والارئي للاعلومات  Julia Langerتعرف 

والبيانات، مثل الرسوم البيانية والجداول التي تكون متضانة في الخبر الصحفي ماا يسهم في 

االتصالية التي اإلنفوتجرافيك بأنها العناصر  Cairoبيناا يعرف  (56)فهم الخبر بصورة أسرع.

تتسم بالتطور؛ وذلك لتقديم الاعلومات والبيانات إلى الجاهور، وذلك في صورة رسوم بيانية أو 
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إلى أن  Sancho Valeroبيناا يشير  (57)تجداول ماا يسهم في فهم الاحتوي والخبر الاقدم.

صر اإلنفوتجراف الصحفي يعد إسهامات معلوماتية يتم تنفيذها من خالل استخدام العنا

التيبوغرافية والتي تسهم بشكل كبير في تيسير فهم وإدراك الخبر الانشور أو إلظهار بعض 

الجوانب التي ترغب الصحيفة تأكيدها أو تفسيرها للجاهور إذا كانت تحتوي على بعض 

بأنها مزيج من العناصر الاكتوبة والارئية التي يتم  W. Weberيعرفها    بيناا (58)التعقيدات.

 (59).معا لتقديم أكبر قدر من الاعلومات في أقل مساحة ماكنةدمجهاا 

  في الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء:المستخدم في تناول قانون التصالح اإلنفوتجرافيك 

ومن خالل التحليل وتجدت الباحثة اهتاام الصفحة بعرض عدد من اإلنفوتجرافيك     

قاط الخاصة بالقانون حيث يقوم الخاصة بتبسيط الاعلومات القانونية ولشرح بعض الن

بدور مهم في شرح وزيادة فهم الاعلومات الاعقدة، وذلك ألنه يقوم على التجسيد 

البصري لألفكار والاعلومات؛ وذلك سعيا لتوصيل وتيسير فهم الاعلومات الاعقدة 

بطريقة تاكنهم من استيعابها بسهولة؛ نتيجة العتااد اإلنفوتجراف على اإلدراك 

اعلومات من خالل مزتجها بالرسوم والصور، وال شك أن هذه الطريقة البصري لل

تساعد بشكل كبير على توصيل الاعلومات بطريقة ياكن فهاها بصورة أسرع خاصة 

 تلك التي تحتوي على أرقام.

وترى الباحثة أن اإلنفوتجرافيك يعد من أفضل األشكال التي ياكن أن تعتاد عليها 

علومات خاصة القانونية وذلك لاا تتصف به من صعوبة مواقع التواصل في تبسيط الا

على بعض الفئات ماا يتطلب اعداده بشكل مناسب لكل الفئات واستخدام النصوص 

والصور الاعبرة بشكل مناسب وقد وتجدت الباحثة كل هذه الاواصفات في 

اإلنفوتجرافيك التي استعانت به رئاسة الوزراء على صفحتها على موقع الفيس بوك 

 عد الاثال اآلتي أبرز مثاال  على ذلك.وي

 (11صورة رقم )

انفوتجرافيك منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء يتضمن مبالغ تجدية 

 التصالح للمباني المخالفة وحاالت التعدي على األراضي الزراعية
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 ناء استخدام اإلنفوتجرافيك في تناول األخبار لقانون التصالح على مخالفات الب

 في الصفحة الرسمية لصحيفة األهرام:

قامت صحيفة األهرام باستخدام اإلنفوتجرافيك في مرات عديدة وذلك لتبسيط 

اإلتجراءات الاتبعة على الجاهور وعلى الرغم من قلة عدد الانشورات الخاصة بقانون 

التصالح في الفترة الخاصة بالتحليل إال أن الصحيفة قامت بعرض عدد من النااذج 

لاختلفة لإلنفوتجرافيك فياا يتعلق بتبسيط الافاهيم القانونية واإلتجراءات الحكومية ا

 لتسهيل مهاة طلبات التصالح لدى الاواطنين.

 (12صورة رقم )

 عدد من االنفوتجرافيك المنشور على الصفحة الرسمية لألهرام

 

فئة مصادر األخبار التى تناولت قانون التصالح على مخالفات البناء  .6

 واردة في موقعي الدراسة:وال

  مصار األخبار الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء بالصفحة

 الرسمية لرئاسة الوزراء:

تعد مؤسسة رئاسة الوزراء أكثر الاصادر التي اعتادت عليها الانشورات على 

الصفحة الرساية لاؤسسة رئاسة الوزراء، كاا تعد تصريحات الدكتور عاصم الجزار 
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اإلسكان أحد أهم الاصادر التي اعتادت عليها الانشورات، ومن البديهي أن  وزير

تكون تجايع مصادر الاعلومات واألخبار رساية حكومية حيث يرتبط ذلك بطبيعة 

موضوع قانون التصالح وهو يعد أحد القوانين الجديدة بالنسبة للشارع الاصري 

 مات عن هذا الاوضوع.وبالتالى فإن الاصادر الرساية هي من تاتلك الاعلو

 (13صورة رقم )

 أحد التصريحات الخاصة بوزير اإلسكان دكتور عاصم الجزار أحد أهم المصادر 

 الرسمية للحصول على معلومات عن قانون التصالح

 

  مصادر األخبار الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والواردة

 بالصفحة الرسمية لصحيفة األهرام:

صفحة الخاصة برئاسة الوزراء اعتادت صحيفة األهرام على عدد كبير على عكس ال

من الاصادر منها الحكومية والتي تتاثل في تصريحات رئيس الوزراء أو وزير 

اإلسكان والارافق أو الاحافظات كاا أنها تعتاد بشكل أساسي على تصريحات وسائل 

ة وماثلي االحزاب الاختلفة اإلعالم االخرى مثل مقدمي البرامج على القنوات الفضائي

وكذلك بعض العاملين بالاراكز التكنولوتجية التي تقبل طلبات التصالح من الاواطنين 

 وغيرها.
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 (14صورة رقم )

 مصدر الخبر أحد األحزاب السياسية وهو حزب مستقبل وطن

فئة التفاعلية على المنشورات التى تناولت قانون التصالح على مخالفات  .7

 وقعي الدراسة على الفيس بوك:البناء على م

تعني التفاعلية هي أن يكون الاتابع للانشورات متفاعل مع ما يقوم باتابعته على مواقع 

التواصل االتجتااعي وتتيح مواقع التواصل االتجتااعي عدد كبير من أدوات التفاعل 

ة منها اإلعجاب والتعليق والاشاركة واإلشارة إلى األصدقاء، وقد وفرت صفحة رئاس

الوزراء تفعيل خدمات االرسال للرسائل التي تحتوي على استفسارات أو مقترحات 

للقائاين على الصفحة الرساية برئاسة الوزراء، وقد الحظت الباحثة أن هناك عدد ا 

ا من الاتفاعلين على منشورات الصفحة على الرغم من قلة عددها إال أن هذا يعد  كبير 

ا تجيد ا لدور مواقع التو اصل في توصيل الاعلومات الاختلفة للجاهور ماا ياكن مؤشر 

 اإلفادة منها بالشكل الاطلوب لتوصيل الاعلومات واألخبار للاواطنين.

 (15صورة رقم )

 بعض التعليقات الواردة على أحد منشورات الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على الفيس بوك
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الحظت الباحثة قلة التفاعل من الجاهور على منشورات صحيفة األهرام على بينما 

تعليق ا في  20الفيس بوك على العكس من صفحة مؤسسة الرئاسة فالتعليقات ال تتعدى 

إعجاب، لذا ياكن القول أن  100معظم الانشورات، بيناا لم تتجاوز اإلعجابات عدد 

 اء أكثر.التفاعل على الصفحة الخاصة برئاسة الوزر

 (16صورة رقم )

 المشاركة على بعض منشورات الصحيفة على الفيس بوك

 

فئة طبيعة الموضوعات التى تناولت قانون التصالح والمطروحة على  .8

 موقعي الدراسة:

  طبيعة الموضوعات المطروحة في منشورات رئاسة الوزراء على الفيس

 بوك فيما يتعلق بقانون التصالح:

رات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء على الصفحة تناولت كافة الانشو

الرساية لرئاسة الوزراء كافة التصريحات الخاصة بتطبيق القانون أو شرحه من 

خالل تناول االتجتااعات التي كان يجريها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي 

والتسهيالت التي  مدبولي وكافة التصريحات الواردة على لسانه بشأن تنفيذ القانون

كانت تتخذها الحكومة للتخفيف من األعباء عن الاواطنين والاثال على ذلك تخفيض 

قياة التصالح للاتر الواحد في الريف عن القرى والتنويه عن قيام بعض الابادرات 

وقد الرئاسية لرفع األعباء عن كاهل منخفضي الدخل مثل مبادرة "التصالح حياة" 

ي رئيس الوزراء والسيد وزير اإلسكان بتسهيل إتجراءات تلقى وتجه الدكتور مدبول

طلبات التصالح من الاواطنين، والرد على تجايع االستفسارات والتساؤالت الخاصة 
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بتطبيق القانون، وحصر تجايع الاخالفات في نطاق كل مدينة، والارور على تجايع 

تصالح، والتعامل مع الاخالفات الاسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات ال

وبدء اإلزاالت بعد انتهاء فترة تطبيق القانون، بنهاية الاخالفات بشكل حاسم ونهائي 

هذا الشهر، وأكد وزير اإلسكان، أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية لرصد ومتابعة 

 الاخالفات بالادن الجديدة، والتعامل معها، وإزالتها، ومنع ظهور الاخالفات.

 حات التي تجاءت على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء:أبرز التصري
  هدف الدولة هو تقنين األوضاع الاخالفة وليس استجداء أموال .. وكل ما يتم

 تحصيله يُخصص لتطوير البنية األساسية والخدمات.

  توتجيهات من القيادة السياسية للحكومة باراعاة البعد االتجتااعي في تقييم

 ات البناء.أسعار التصالح في مخالف

  حتى اآلن تقدم عليها مليون  2011ألف فدان من  90مليونا مخالفة على

 مواطن للتصالح.

 50  ا للاتر .. قياة التصالح لكل الريف الاصري طبق ا لتوتجيهات الرئيس تجنيه 

 السيسي.. وهو الحد األدنى وفقا للقانون مراعاة للظروف االتجتااعية.

  ال تاثل أي نسبة من حجم اإلنفاق الذي تنفقه قياة التصالح في مخالفات البناء

 الدولة على تطوير الخدمات بهذه الاناطق.

  من قياة مقابل التصالح لان يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح. % 25خصم 

  لن يُساح بأي مخالفات بناء تجديدة أو بناء على أراض زراعية .. وأتجهزة

 الدولة ستتعامل بانتهى الحسم, 

 كافة القضايا الااتدة على مدى عقود ماضية بهدف اإلصالح الدولة تتصدى ل

 ووضع حد للزيف واألخطاء الاتوارثة.

  كان من السهولة علينا غض الطرف عن مخالفات البناء كاا كان يحدث سابق ا

 .. ولكن ما هو مستقبل مصر لو استار هذا الناط من الناو العشوائي.

  الاواطنين عن ملف التصالح لسنا باعزل عن الاواطنين ونرصد تساؤالت

 في مخالفات البناء. 

  ألف ا  32ألف ا .. وأصبح اآلن  27كان عدد العزب والتوابع والكفور  2011في

 مع التوسع العاراني غير الاخطط.

  الدولة عندما فتحت ملف التصالح في مخالفات البناء لم يكن لعقاب الاواطنين

 أوضاعهم.بل لخدمة من يسكنون هذه الاباني وتقنين 

  مليون مواطن  100نحافظ على باقي الرقعة الزراعية التي تسهم في غذاء

 مصري.
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 (17صورة رقم )

 بعض نصوص التصريحات لرئيس مجلس الوزراء على الفيس بوك

 

  طبيعة الموضوعات في منشورات صحيفة األهرام على الفيس بوك فيما

 يتعلق بقانون التصالح:

ليب في تناول موضوع التصالح على مخالفات البناء استخدمت الصحيفة عدة أسا

العقاري ومنها ما قامت بنشره على لسان رئيس الوزراء والتركيز على أن تنفيذ 

صعوبة ومشقة السباق الذي القانون ليس من السهل تحقيقه، كاا تم التركيز على 

دها، تخوضه الدولة مع الاواطن، وذلك نتيجة زيادة حجم الاخالفات التي تم رص

ا، موضحة أن الدولة تتحرك فقط لتعالج هذه  ا ومستار  واعتبار ذلك وضع ا قائا 

الاشكلة، وما ينتج عنها من تداعيات، لحسم الجدل الكبير الذي ثار خالل األيام 

الااضية حول اختيار هذا التوقيت للتعامل مع ملف مخالفات البناء، والتشديد في 

اهية موضوع التصالح، ولااذا تتخذ الدولة في هذه التعامل مع هذه الاخالفات، وعن م

الارحلة كل اإلتجراءات بحسم وحزم، إلنهاء هذا النزيف الهائل ألحد أهم ثروات البالد 

وهو ما يعنى لفت انتباه الجاهور أن الاسئولين مجبرين على التعامل مع هذا الالف 

متحاملة على الاواطن بل  بالشكل الذي اقرته السياسة العليا للدولة، وأن الدولة غير

وتسعى لاحاولة مساعدته على اتجتياز الاوضوع من خالل تبسيط اإلتجراءات 

 الاطلوبة وتقديم تسهيالت خاصة عند تقديم التصالح.
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 (18صورة رقم )

 أحد األخبار الخاصة بمحافظة المنوفية عن إتجمالي المخالفات في المحافظة

 

 نتائج الدراسة الميدانية:

 (2)تجدول رقم 

 ي في التعرف على األخبار تجتماععلى مواقع التواصل اال مدى إعتماد عينة الدراسة

 فيما يخص األحداث الجارية 

العينة على مواقع التواصل  اعتمادمدى 

ي في التعرف على األخبار فيما تجتماعاال

 يخص األحداث الجارية

 مستوى الدخل

 اإلتجمالي
 مرتفع متوسط منخفض

 انادر  
 2 0 2 0 ك

% 0.0% 1.1% 0.0% 0.7% 

 أحيان ا
 61 18 38 5 ك

% 12.2% 20.2% 25.4% 20.3% 

 ادائا  
 237 53 148 36 ك

% 87.8% 78.7% 74.6% 79.0% 

 اإلتجمالي
 300 71 188 41 ك

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 دالة غير 408.الاعنوية =   Phi .115  =معامل فاي   4 درتجات الحرية=   a3.982= 2كا

الجاهور )عينة الدراسة( على مواقع  اعتاادمدى  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

أشارت ي في التعرف على األخبار فياا يخص األحداث، وقد تجتااعالتواصل اال

من عينة  %79أن العينة تقوم باتابعة مواقع التواصل بشكل دائم بنسبة  إلىالنتائج 

في  %20.3بنسبة  اباتابعتها أحيان  يليها نسبة من يقوموا الدراسة في الترتيب األول، 

ويالحظ أن اصحاب الاستوى  %0.7بلغت  ابنسبة ضئيلة تجد   االترتيب الثاني ثم نادر  
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ويتفق مع نتائج هذه على متابعة مواقع التواصل بشكل دائم،  الاتوسط هم األكثر إقباال  

تجايعها أن مواقع أشارت حيث  أتجريت في هذا الصدد التيالدراسة معظم الدراسات 

ية األكثر متابعة اإلعالمي أصبحت تأتي على رأس قائاة الوسائل تجتااعالتواصل اال

اى لعينة الدراسة( حيث يقضون ظخاصة في فئة الشباب )الذين ياثلون الغالبية الع

هذه الاواقع من خالل  إلى يلجئونما  امعظم أوقاتهم خارج الانزل ماا يجعلهم دائا  

في  أوالاؤسسات التعلياية  أوداخل أعاالهم  أوتفهم الاحاولة، في أوقات االنتظار هوا

 اإلعالمهم على وسائل اعتاادوغير ذلك، ماا يعنى قله  اديالنو أوالاواصالت 

التقليدية كالتلفزيون والراديو والصحف خاصة وأن هذه الاواقع قد أتاحت لهم 

لهم من حيث الاعرفة  ىوليجعلها الوسائل األماا  اإلكتروني  صفحات لكل هذه الوسائل 

 (2020 ،(60)(2020فاطاة خالد راضي )ومن هذه الدراسات دراسة والترفيه، 

Rasha Samir)(61)،(62)2020) Mustafa Alalawneh(  ،Sunny Ibeneme 

 إلى تجايعها وقد توصلت،  (64)(2020ودراسة شروق فوزي عبد هللا ) ،(63)(2020)

بين مختلف  ا  استخداموسيلة إعالمية واألكثر  أهمي تعد تجتااعصل االن مواقع التواأ

نترنت الجاهور في تجايع األحوال على اإل اعتاادويالحظ من ذلك طوائف الجاهور، 

وغيره من الدافع حيث يتاتع  هتشال الاعرفة والتفسير والترفي التيفي كافة الاجاالت 

فة الوسائل األخرى سواء الاقروءة ميزته عن كا التياإلنترنت بعدد من الخصائص 

 الارئية. أوالاساوعة  أو

بعة وسائل االعالم الجديدة وذلك وفقا  لاا أشارت الية اوتختلف دوافع االفراد في مت

التي توصلت إلى أن ( 65)(2012بعض الدراسات السابقة ومنها دراسة يونج تجينفر )

ي موقع آخر وأن الدوافع األمريكيين يقضون وقت طويل على الفيسبوك أكثر من أ

الاعرفية )معرفة األخبار عن القضايا العامة( من أهم دوافع االستخدام، كاا تجاءت في 

في مقدمة دوافع استخدام الاواقع اإللكترونية في  (66)(2016دراسة إياان رمضان )

التعرف على وتجهات النظر الاختلفة حول القضايا الاطروحة واألحداث الجارية في 

، ثم معرفة آخر األخبار الاحلية والعالاية في %65.8تلك الدوافع بنسبة مقدمة 

، %57.4، والتواصل مع اآلخرين في الارتبة الثالثة بنسبة %60.6الارتبة الثانية 

 . %43.2وفي الارتبة الرابعة قضاء وقت الفراغ والتسلية 

ى والتى أشارت أن دافع الحصول عل (67)(2016ودراسة هبة هللا ساير )

الاعلومات الاتنوعة عن القضايا االتجتااعية والسياسية والثقافية في مقدمة العبارات 

التي تعبر عن دوافع العينة الستخدام الفيسبوك كأحد الاواقع اإللكترونية الهامة، يليها 

عبارة زادت معلوماتي حول القضايا الاهاة في الاجتاع السعودي، ثم عبارة التعرف 

وأناس تجدد في الترتيب الثالث، ثم تجاءت عبارة وسيلة تفاعلية تتيح على ثقافات تجديدة 

 التواصل بين الشباب السعودي على اختالف توتجهاتهم في الترتيب الرابع.

حيث تجاء في  (68)(2014بيناا تعارضت تلك النتيجة مع دراسة بندر عبد العزيز)

اب الخاصة باستخدام نتائجها أن التسلية والترفيه في الترتيب األول من بين األسب



 ر بالتطبيق على قانون التصالح في مخالفات بناء العقاراتدور مواقع التواصل االتجتماعي في تنمية الوعي القانوني للجمهو

 217 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

حيث تجاء  (69)(2016وسائل التواصل االتجتااعي، ودراسة سعود عيد محاد )

استخدام الشباب لاواقع التواصل االتجتااعي بدافع الاتعة والترفيه في الترتيب األول 

 بالنسبة لدوافع استخدام الفيس بوك.

فع النفعية على إلى غلبة الدوا (70)(2016وقد أشارت نتائج دراسة نورهان محاد )

الدوافع الطقوسية حيث تجاء دافع التعرف على وتجهات نظر األحزاب وتعليقاتهم على 

األحداث والقضايا السياسية في الارتبة األولى يليه دافع تعبر عن الواقع السياسي 

وإبداء الرأي، ثم دافع قضاء وقت الفراغ والهروب من األعباء، ثم دافع الفضول 

ا دافع تقليد األصدقاء وحب االستطالع في  الارتبة الثالثة، ثم دافع بحكم العادة، وأخير 

 في الارتبة الخامسة.

 (3تجدول رقم )

تتردد عليها للتعرف على  التيي تجتماعأكثر الصفحات على مواقع التواصل اال

 األخبار فيما يخص األحداث الجارية

الصفحات على مواقع 

 ي تجتماعالتواصل اال

 مستوى الدخل

 لياإلتجما

ب
تي

تر
ال

 

Chi-

Square 

 2كا

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

phi 

مستوى 

 الداللة

Sig 

 الداللة
 مرتفع متوسط منخفض

صفحات المؤسسات 

 واألتجهزة الحكومية

 199 52 125 22 ك
2 4.468a2 2 .122 .107 

غير 

 %66.3 %73.2 %66.5 %53.7 % دالة

صفحات المؤسسات 

 ية الصحفيةاإلعالم

 195 51 118 26 ك
3 1.914a 2 .080 .384 

غير 

 %65.0 %71.8 %62.8 %63.4 % دالة

صفحات المواقع 

 اإلخبارية

 164 41 106 17 ك
6 3.379a 2 .106 .185 

غير 

 %54.7 %57.7 %56.4 %41.5 % دالة

صفحات القنوات الفضائية 

 العربية واألتجنبية

 180 53 109 18 ك
5 11.094a 2 .192 .004 دالة 

% 43.9% 58.0% 74.6% 60.0% 

الصفحات الشخصية 

لبعض األصدقاء من 

العاملين بالمؤسسات 

 الحكومية

 211 51 132 28 ك

1 .159a 2 .023 .923 
غير 

 %70.3 %71.8 %70.2 %68.3 % دالة

الصفحات الشخصية 

 أو المسؤولينلبعض 

 أعضاء مجلس النواب

 158 39 102 17 ك
7 2.400a 2 .089 .301 

غير 

 %52.7 %54.9 %54.3 %41.5 % دالة

الصفحات الرسمية لبعض 

 األحزاب السياسية

 186 45 115 26 ك
4 .147a 2 .022 .929 

غير 

 %62.0 %63.4 %61.2 %63.4 % دالة

 سئلوامن  تجملة
 300 71 188 41 ك

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 العدد الفعلي لعينة الدراسة وليس عدد التكرارات( إلىهنا تجاالي انة اإل)تشير خ

 التيي تجتااعأكثر الصفحات على مواقع التواصل اال إلىتشير بيانات الجدول السابق 

تتردد عليها للتعرف على األخبار فياا يخص األحداث الجارية وقد تجاء في مقدمتها 

بنسبة بلغت ملين بالاؤسسات الحكومية الصفحات الشخصية لبعض األصدقاء من العا

صفحات الاؤسسات واألتجهزة الحكومية عينة الدراسة، تليها  إتجااليمن  70.3%
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ية الصحفية بنسبة اإلعالمفي الترتيب الثاني، ثم صفحات الاؤسسات  %66.3بنسبة 

الصفحات الرساية لبعض عينة الدراسة، يليها من يقوموا باتابعة  إتجااليمن  65%

صفحات القنوات الفضائية في الترتيب الرابع، ثم  %62ب السياسية بنسبة األحزا

، وفي الترتيب الخامس تأتي نسبة من يتابع صفحات الاواقع اإلخبارية %60بنسبة 

أعضاء مجلس  أو الاسؤولينالصفحات الشخصية لبعض  ا، وأخير  %54.7بنسبة 

 . %52.7النواب بنسبة 

ي في مصر حرصت الاؤسسات تجتااعع التواصل االمنذ ظهور مواقوترى الباحثة أنه 

سواء الاساوعة والارئية  اإلعالمواألتجهزة الحكومية والخاصة وكذلك وسائل 

بتصايم صفحات لها على مواقع التواصل تستطيع من خاللها التواصل مع الجاهور 

وذلك لاا تتايز به تلك الاواقع من تفاعلية وفورية في نقل األحداث والاعلومات، 

بصفة أوسع االتصال  أوالتفاعلية تعني االتصال في اتجاهين بين الاصدر والاتلقي، و

ولقد استعالت الاواقع بين أي عدد من الاصادر والاتلقين  تجاهاتالاتعدد اال

ة هذه الخدمات بكثافة، رغبة منها في منح الفرصة للاشتركين في صناعة لكترونياإل

اعل والاتجاوب مع األخبار الانشورة، ومن هنا، الاحتوى، وكذلك خلق الاستخدم الاتف

توفر مساحة كبيرة من حرية النقاش وتبادل  يتجتااعياكن القول أن مواقع التواصل اال

الرأي من خالل مواقع الدردشة والاواقع الحوارية، وهذا ما أتاح للجاهور أداة 

 .ىية التقليدية األخراإلعالمة مستقلة عن الاؤسسات إلكترونيإعالمية 

 (4تجدول رقم )

 يةتجتماعبمتابعتها على المواقع اال عينة الدراسة تهتم التيالموضوعات 

 التيالموضوعات 

تهتم بمتابعتها على 

 يةتجتماعالمواقع اال

 مستوى الدخل

 اإلتجمالي

ب
تي

تر
ال

 

Chi-

Square 

 2كا

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

phi 

مستوى 

 الداللة

Sig 

 الداللة
 مرتفع متوسط منخفض

الموضوعات 

 الرياضية

 140 30 91 19 ك
3 .785a 2 .051 .675 

غير 

 %46.7 %42.3 %48.4 %46.3 % دالة

الموضوعات 

 يةتجتماعاال

 136 33 81 22 ك
4 1.568a 2 .072 .457 

غير 

 %45.3 %46.5 %43.1 %53.7 % دالة

القضايا 

 السياسية

 149 41 94 14 ك
2 5.813a 2 .139 .055 

غير 

 %49.7 %57.7 %50.0 %34.1 % دالة

الموضوعات 

 القانونية

 124 32 76 16 ك
5 .563a 2 .043 .755 

غير 

 %41.3 %45.1 %40.4 %39.0 % دالة

األحداث 

 الجارية

 183 47 116 20 ك
1 3.418a 2 .107 .181 

غير 

 %61.0 %66.2 %61.7 %48.8 % دالة

الموضوعات 

 يةالفن

 117 23 72 22 ك

6 5.044a 2 .130 .080 
غير 

 %38.3 %53.7 % دالة
32.4

% 
39.0% 

من  تجملة

 سئلوا

 300 71 188 41 ك

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 العدد الفعلي لعينة الدراسة وليس عدد التكرارات( إلىهنا تجاالي )تشير خانة اإل
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تهتم عينة الدراسة باتابعتها على  التيوعات الاوض إلىتشير نتائج الجدول السابق 

أن األحداث الجارية توتجد على رأس  إلى تشير نتائج الجدولكاا ية تجتااعالاواقع اال

 إتجااليمن  %61قائاة الاوضوعات األكثر متابعة بالنسبة لعينة الدراسة وذلك بنسبة 

من  %49.7بلغت  عينة الدراسة، تليها القضايا السياسية في الترتيب الثاني بنسبة

العينة، تحتل الاوضوعات الرياضية الترتيب الثالث من قائاة الاوضوعات  إتجاالي

العينة، تليها  إتجااليمن  %46.7عينة الدراسة وبنسبة بلغت  أفراديتابعها  التي

في الترتيب الرابع، ثم الاوضوعات القانونية  %45.3ية بنسبة تجتااعالاوضوعات اال

الاوضوعات الفنية  االعينة، وأخير   إتجااليمن  %41.3نسبة في الترتيب الخامس ب

 من العينة. %39بنسبة 

 (5تجدول رقم )

 ي في الفترة األخيرة فيماتجتماعلدور مواقع التواصل اال مدى تقييم العينة

 يخص األحداث اليومية 

تقييم العينة لدور مواقع التواصل خالل 

 الفترة األخيرة

توسط الم 300 درتجة الموافقة/ ن =

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

ب النسبي
تي

تر
ال

 

االتجاه 

 العام
 معارض حد ما إلى موافق

 % ك % ك % ك

ي وسيلة تجتماعمواقع التواصل اال

 على الرأي العام التأثيرناتجحة في 
 الموافقة 5 89.43 53916. 2.6833 3.7 11 24.3 73 72.0 216

ي في تجتماعصل االمواقع التوا أسهمت

تواصل المواطنين بالقيادات السياسية 

 خاصة في الفترة األخيرة

 الموافقة 1 96.43 38616. 2.8933 2.7 8 5.3 16 92.0 276

ي أحد تجتماعتعتبر وسائل التواصل اال

تستخدمها الدولة  التياألدوات  أهم

للتواصل مع الجمهور فيما يتعلق 

 بالقضايا الحياتية للجمهور

 الموافقة 12 82.66 71506. 2.4800 13.0 39 26.0 78 61.0 183

ي أصبحت أحد تجتماعمواقع التواصل اال

 مصادر المعرفة القانونية للجمهور أهم
 الموافقة 9 86.21 61949. 2.5867 7.0 21 27.3 82 65.7 197

ي من تجتماعزادت مواقع التواصل اال

وعيي القانوني والسياسي حول بعض 

 طة بالمواطنينالقضايا المرتب

 الموافقة 10 84.99 60170. 2.5500 5.7 17 33.7 101 60.7 182

ي من تجتماعمواقع التواصل اال أسهمت

دفعي نحو المشاركة وأبداء اآلراء 

فيما يتعلق ببعض القضايا الحياتية 

 اليومية.

 الموافقة 11 83.55 56954. 2.5067 3.7 11 42.0 126 54.3 163

ي أصبحت ماعتجتمواقع التواصل اال

أحد الركائز األساسية للحكومة 

الناتجحة لتحقيق الصالح العام وخلق 

 وعي لدى الجمهور

 الموافقة 13 79.66 69246. 2.3900 12.0 36 37.0 111 51.0 153

ي تجتماعتميزت مواقع التواصل اال

باتساع مساحة اآلراء وحرية التعبير 

 للجمهور وطرح التساؤالت والشكاوى 

 الموافقة 6 89.21 55360. 2.6767 4.3 13 23.7 71 72.0 216

ي تجتماعمواقع التواصل اال أسهمت

ي في إيجاد قنوات للتواصل إيجاببشكل 

 والمسؤولينبين المواطن 

 الموافقة 2 94.88 43641. 2.8467 3.0 9 9.3 28 87.7 263
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ي في تجتماعمواقع التواصل اال أسهمت

التغيير الفعلي لسياسة الحكومة نتيجة 

 الحراك الشعبي

 الموافقة 7 88.66 50190. 2.6600 1.3 4 31.3 94 67.3 202

 التيأثق في المعلومات واألخبار 

أحصل عليها من مواقع التواصل 

 ي خاصة الصفحات الرسميةتجتماعاال

 الموافقة 4 91.32 46164. 2.7400 1.0 3 24.0 72 75.0 225

أساهم بأبداء رأيي فيما يتعلق 

مية من خالل ما تقدمة باألحداث اليو

 مواقع التواصل من أدوات تفاعلية 

 الموافقة 8 86.32 54426. 2.5900 2.7 8 35.7 107 61.7 185

ي بدور تجتماعتقوم مواقع التواصل اال

ي في خدمة المصالح الوطنية إيجاب

 للجمهور

 الموافقة 3 94.77 39915. 2.8433 1.3 4 13.0 39 85.7 257

ي في تجتااعمدى تقييم العينة لدور مواقع التواصل اال إلى السابقتشير بيانات الجدول 

مواقع  أسهمت"وقد تجاءت عبارة الفترة األخيرة فياا يخص األحداث اليومية 

ي في تواصل المواطنين بالقيادات السياسية خاصة في الفترة تجتماعالتواصل اال

تؤديه دور الذي أصبحت نحو ال اتجاهاتهمعينة الدراسة في مقدمة  تأييدعلى  األخيرة"

ي فياا يخص األحداث الجارية باتوسط حسابي قدره تجتااعمواقع التواصل اال

من خالل  والاسئولينوتقوم مواقع التواصل بدور التواصل بين الجاهور  2.8933

تاحة األتجهزة الحكومية للصفحات الرساية على مواقع التواصل وتفعيل أدوات إ

 إلىأدى وغيرها ماا  االستفسارات إرسالوإمكانية  التفاعل من تعليقات ومشاركات

مواقع التواصل  أسهمت"، وقد تجاءت عبارة بالاسؤولينالجاهور  ارتباطزيادة 

وفيها  "والمسئوليني في إيجاد قنوات للتواصل بين المواطن إيجابي بشكل تجتماعاال

، وفي ئولينالاستاحة تواصل الجاهور مع إتأكيد على ما تجاء في العبارة األولى من 

ي في إيجابمواقع التواصل تقوم بدور " عينة الدراسة أن أفرادالترتيب الثالث يرى 

حيث تقوم بتفعيل  2.8433باتوسط حسابي  "خدمة المصالح الوطنية للجمهور

مشاركات الجاهور في القضايا السياسية ماا يدعم الاصالح الوطنية لهم، ويرى 

أحصل عليها من مواقع  التيات واألخبار يثقون في المعلوم" ن أنهموالابحوث

في الترتيب الرابع باتوسط حسابي  "ي خاصة الصفحات الرسميةتجتماعالتواصل اال

ي وسيلة تجتماعمواقع التواصل اال"في الترتيب الخامس عبارة  ويليه 2.7400بلغ 

، وفي الترتيب السادس 2.6833باتوسط حسابي  "على الرأي العام التأثيرناتجحة في 

ي باتساع مساحة اآلراء وحرية تجتماعتميزت مواقع التواصل اال"ءت عبارة تجا

ي تجتااعوتقوم وسائل التواصل اال "التعبير للجمهور وطرح التساؤالت والشكاوى

بهذه الدور بشكل كبير حيث تتيح امكانية عرض اآلراء والاقترحات بدون أي قيود 

في الترتيب السابع تأتي عبارة ماا يعال على تناية روح الاشاركة لدى الجاهور، و

ي في التغيير الفعلي لسياسة الحكومة نتيجة تجتماعمواقع التواصل اال أسهمت"

وقد أثبت ذلك الدور الذي قامت به مواقع  2.660باتوسط حسابي  "الحراك الشعبي

من خالل  شرون من يناير والثالثون من يونيوالتواصل أثناء ثورتي الخامس والع

"أساهم بأبداء رأيي فيما تجاءت عبارة  وإرشاده، وفي الترتيب الثامن توتجيه الجاهور
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 يتعلق باألحداث اليومية من خالل ما تقدمة مواقع التواصل من أدوات تفاعلية"
ي تجتماعمواقع التواصل اال"، يليه عبارة 2.5900وذلك باتوسط حسابي قدره 

القضايا ن خالل تبسيط وذلك م "مصادر المعرفة القانونية للجمهور أهمأصبحت أحد 

"زادت مواقع تتعلق بالتشريعات والقوانين وتبسيطها للجاهور، وتأتي عبارة  التي

ي من وعيي القانوني والسياسي حول بعض القضايا المرتبطة تجتماعالتواصل اال

تقوم  التيالجمهور نحو األدوار  تجاهاتبالنسبة ال " في الترتيب العاشربالمواطنين

 ي في المجتمع المصري.تجتماعصل االبها مواقع التوا

 (6تجدول رقم )

مدى استجابة المواطنين المخالفين لقانون التصالح على تقديم طلبات التصالح على 

 مخالفات البناء

مدى قيام عينة الدراسة بتقديم طلبات 

 التصالح على مخالفات البناء

 مستوى الدخل
 اإلتجمالي

 مرتفع متوسط منخفض

 نعم
 187 42 123 22 ك

% 53.7% 65.4% 59.2% 62.3% 

 ال
 113 29 65 19 ك

% 46.3% 34.6% 40.8% 37.7% 

 اإلتجمالي
 300 71 188 41 ك

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 غير دالة  303. مستوى المعنوية =  Phi  =. .089معامل فاي   2  درتجات الحرية =  2.385a   =2كا

ينة الدراسة أنهم قاموا بالفعل بتقديم طلبات التصالح ع إتجااليمن  %62.3تشير نسبة 

للدولة على مخالفات البناء، وقد تجاءت النسبة األكبر من أصحاب الاستوى 

الابحوثين أصحاب  إتجااليمن  %65.4الاتوسط حيث بلغت نسبتهم  االقتصادي

الارتفع،  االقتصاديمن أصحاب الاستوى  %59.2الدخول الاتوسطة، مقابل نسبة 

 االانخفض مان قامو االقتصاديمن أصحاب الاستوى  %53.7ا بلغت نسبة كا

نسبة بتقديم طلبات التصالح، في حين بلغت نسبة من لم يقوموا بتقديم طلبات التصالح 

عينة الاستوى  إتجااليمن  %46.3حيث لم تقم نسبة  العينة إتجااليمن  37.7%

ن لم يقوموا بالتصالح على م نسبةالانخفض بتقديم طلبات التصالح، بيناا بلغت 

ألصحاب الاستوى  %34.6ألصحاب الاستوى الارتفع و %40.8 مخالفات البناء

ماا يعنى أن النسبة األكبر من العينة قامت بتقديم طلبات التصالح بالفعل  ،الاتوسط

االحصائيات الخاصة بعدد طلبات التصالح الاقدمة حتى بداية شهر أشارت وقد 

الجاهورية حيث  مستوىعلى عداد الطلبات أزيادة الكبيرة في ال إلى 2020ديسابر 

أن الاحافظات  1/12/2020، وزير التناية للاحلية في شعراويأعلن اللواء محاود 

الف في  204منها  (71) مليون طلب تصالح على مخالفات البناء 2.5تلقت حوالى 

 محافظة القليوبية.
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 (7تجدول رقم )

 ح على المباني المخالفةعلى طلب تصال أسباب التقديم

 األسباب

 مستوى الدخل

 اإلتجمالي

ب
تي

تر
ال

 

Chi-

Square 

 2كا

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

phi 

مستوى 

 الداللة

Sig 

 الداللة
 مرتفع متوسط منخفض

بسبب 

التسهيالت 

التي قامت 

بها 

الحكومة 

في الفترة 

األخيرة 

لتقديم 

 الطلبات.

 29 9 15 5 ك

2 .538a 2 .070 .764 
غير 

 %26.1 %31.0 %23.8 %26.3 % دالة

ألن ذلك 

أفضل لي 

من 

الناحية 

 القانونية.

 11 3 6 2 ك

3 .025a 2 .015 .988 
غير 

 %9.9 %10.3 %9.5 %10.5 % دالة

حتى ال 

أتعرض 

لغرامة 

مالية أو 

قرارات 

إزالة من 

 الدولة.

 71 17 42 12 ك

1 .564a 2 .071 .754 
غير 

 %64.0 %58.6 %66.7 %63.2 % دالة

 

دفعت أصحاب العقارات لتقديم طلبات  التياألسباب  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

"حتى ال وقد تجاءت في مقدمة تلك األسباب  البناء للدول،مخالفات التصالح على 

 من عينة %64" حيث أقرت نسبة قرارات إزالة من الدولة. أوأتعرض لغرامة مالية 

من تطبيق القانون الذى  االذين تقدموا بطلبات التصالح أنهم قدموا طلبات التصالح خوف  

يقتضي بالعقوبة من خالل الغرامة الاالية في حالة عدم تقديم الطلب في الاوعد 

بسبب التسهيالت زالة الابني، وفي الترتيب الثاني تجاء سبب "إالخوف من  أوالاحدد، 

الفترة األخيرة لتقديم الطلبات" حيث أقرت عينة الدراسة  قامت بها الحكومة في التي

أتجريت فيها الدراسة أن الاحافظات قامت بتقديم تسهيالت كبيرة  التيفي الاحافظات 

مد فترة تلقي طلبات في اإلتجراءات الاتبعة كان منها زيادة أعداد العاملين ومنها 

التكنولوتجية والتسهيل على  أكتوبر وتقليل الكثافات أمام الاراكز ٣١التصالح حتى 

ا للوقت والاجهود وزيادة  الاواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح اختصار 

الاراكز التكنولوتجية بالاراكز واألحياء الخاصة بتلقي طلبات التصالح في أعداد 

من قياة رسوم التصالح  %25مخالفات البناء من الاواطنين وتسديد تجدية التصالح 

وسط تسهيالت كبيرة  واإلتجازاتية مع استارار العال بأيام العطالت بصفة يوم

ا عليهم منها تخفيض قياة التصالح   50 إلىقدمتها الحكومة للاواطنين الجادين تيسير 

قبول طلبات التصالح من نه يتم ، كاا أالاصريتجنيه للاتر بالقرى بكل الريف 
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الستكاال الاستندات الاطلوبة الاواطنين أي كانت الاستندات وإعطاء فترة شهرين 

( لتقدياه للجهات القضائية واألمنية لوقف 3مع إعطاء مقدم طلب التصالح ناوذج )

الدعاوي واألحكام واإلتجراءات بشأن األعاال الاخالفة لحين البت في التصالح فضال  

من قياة مقابل التصالح لان يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح وذلك  %25عن خصم 

إطار حرص الدولة على تشجيع الاواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على  كله في

من "ألن ذلك أفضل لي تجاء سبب مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، ثم 

في الترتيب الثالث حيث يعتقد هؤالء أن هذه اإلتجراءات لصالح  "الناحية القانونية

 .%9.9 الاواطن في الاقام األول وذلك بنسبة بلغت

 (8تجدول رقم )

 البناءمخالفات طلب للتصالح على  أسباب عدم تقديم المبحوثين

اسباب عدم تقديم طلبات 

 التصالح

 مستوى الدخل

 اإلتجمالي

ب
تي

تر
ال

 

Chi-

Square 

 2كا

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

phi 

مستوى 

 الداللة

Sig 

 مرتفع متوسط منخفض الداللة

مخالفات ليس لدى 

 قار.في الع

 50 8 34 8 ك
2 2.344a 2 .112 .310 

غير 

 %26.6 %19.0 %27.4 %36.4 % دالة

ال أملك قيمة 

 التصالح.

 43 13 27 3 ك
3 2.703a 2 .120 .259 

غير 

 %22.9 %31.0 %21.8 %13.6 % دالة

لم أتمكن من تقديم 

الطلب بسبب 

اإلتجراءات الحكومية 

 الروتينية.

 20 3 16 1 ك

4 2.068a 2 .105 .356 
غير 

 %10.6 %7.1 %12.9 %4.5 % دالة

 اقتناعيبسبب عدم 

 بهذه اإلتجراءات

 75 18 47 10 ك
1 .642a 2 .058 .725 

غير 

 %39.9 %42.9 %37.9 %45.5 % دالة

منعت عينة الدراسة من تقديم طلبات  التياألسباب  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

بهذه  اقتناعهم"بسبب عدم ى مخالفات البناء، وقد تجاء في مقدمتها التصالح عل

نهم غير مهتاين باا تم التصريح به من أ %39.9حيث أقرت نسبة  اإلتجراءات"

بأن هذه اإلتجراءات لن يتم العال بها وانها مجرد تلويحات  واعتقادهمفرض غرامات 

ليس لدى الثاني تجاء سبب "وفي الترتيب الواقع،  أرضفقط ولكن لن يتم تنفيذها على 

لم تقدم طلبات  التيمفردات العينة  إتجااليمن  %26.6بنسبة  مخالفات في العقار"

في الترتيب منهم أنهم ال ياتلكون قياة التصالح  %22.9التصالح، وقد أقرت نسبة 

لم أتاكن من تقديم الطلب بسبب اإلتجراءات الحكومية الروتينية" حيث  االثالث، وأخير  

 .%10.6هؤالء من صعوبة إتجراءات تقديم الطلبات وذلك بنسبة بلغت  أشتكى

 (9تجدول رقم )

 2020قانون التصالح في مخالفات البناء لسنة  العينة نحو اتجاهات

العينة نحو قانون التصالح في مخالفات  اتجاهات

 2020البناء لسنة 

المتوسط  300 درتجة الموافقة/ ن =

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 يالمعيار

الوزن 

ب النسبي
تي

تر
ال

 

االتجاه 

 العام
 معارض حد ما إلى موافق

 % ك % ك % ك

 الموافقة 13 79.66 69246. 2.3900 12.0 36 37.0 111 51.0 153 القانون في صالح المواطن بشكل كبير 

 الموافقة 9 89.21 55360. 2.6767 4.3 13 23.7 71 72.0 216 رات في السداد والتقديم للتصالحيقدمت الدولة تيس

 الموافقة 1 94.88 43641. 2.8467 3.0 9 9.3 28 87.7 263 القضاء على العشوائيات  إلىالدولة تسعى 

فات الخاصة بالمصالحات يؤدي القضاء على الخال

 في المحاكم تقليص حجم القضايا إلىبين السكان 
 وافقةالم 10 88.66 50190. 2.6600 1.3 4 31.3 94 67.3 202
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ي راضالحفاظ على مساحة األ إلىالقانون يؤدى 

 قام السكان بالبناء عليها. التيالزراعية 
 الموافقة 5 91.32 46164. 2.7400 1.0 3 24.0 72 75.0 225

ال  ألنهقانون التصالح ال يتمتع بالدستورية الكاملة 

 يقوم بنص صريح 
 الموافقة 11 86.32 54426. 2.5900 2.7 8 35.7 107 61.7 185

قانون التصالح على مخالفات البناء أفاد الدولة 

ي أراضبشكل كبير في تقنين عمليات البناء على 

 الدولة للقضاء على تجشع بعض رتجال األعمال

 الموافقة 2 94.77 39915. 2.8433 1.3 4 13.0 39 85.7 257

أصحاب الشقق الموتجودة باألدوار المخالفة ال ذنب 

   مةلهم في تطبيق الغرا
 الموافقة 6 90.10 51270. 2.7033 2.7 8 24.3 73 73.0 219

قانون التصالح أضر بالمواطن المصري البسيط ولم 

 ضرر أصحاب المشاريع والمستثمرين ييلحق أ
 الموافقة 8 89.66 46327. 2.6900 - - 31.0 93 69.0 207

أوافق على هدم المباني المخالفة سواء األدوار 

 ي الزراعية راضناء على األالب أواإلضافية 
 الموافقة 4 92.21 52898. 2.7667 5.0 15 13.3 40 81.7 245

للدولة الحق في معاقبة المخالفين مهما كانت 

 العواقب
 الموافقة 13 79.66 70680. 2.3900 13.0 39 35.0 105 52.0 156

ي الزراعية يضر بالمصلحة راضالبناء على األ

تم تنين ذلك للحفاظ على العامة للدولة والبد أن ي

 الرقعة الزراعية

 الموافقة 3 92.77 46595. 2.7833 2.3 7 17.0 51 80.7 242

مخالفة يستحق العقاب بالهدم  أرضالذي يبنى على 

 بدفع الغرامات أو
 الموافقة 7 89.88 55889. 2.6967 5.0 15 20.3 61 74.7 224

هدم المباني المخالفة ال يحقق أي نفع ألي من 

 لمواطن والدولةا
 الموافقة 12 84.32 61945. 2.5300 6.7 20 33.7 101 59.7 179

العينة نحو قانون التصالح في مخالفات  اتجاهات إلىتشير بيانات الجدول السابق 

في  "القضاء على العشوائيات إلىالدولة تسعى "وقد تجاءت عبارة  2020البناء لسنة 

لة من قانون التصالح على مخالفات البناء هدف الدوالجاهور نحو  اتجاهاتبداية 

يليها عبارة "قانون التصالح  ،%87.7وبنسبة موافق بلغت  2.8467باتوسط حسابي 

ي أراضعلى مخالفات البناء أفاد الدولة بشكل كبير في تقنين عاليات البناء على 

، وتجاءت 2.8433الدولة للقضاء على تجشع بعض رتجال األعاال" باتوسط حسابي 

ي الزراعية يضر بالاصلحة العامة للدولة والبد أن يتم راضة "البناء على األعبار

 تجاهاتتنين ذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية" في الترتيب الثالث بالنسبة ال

، يليها عبارة " أوافق على هدم الاباني الاخالفة سواء قانون التصالحالجاهور نحو 

، 2.7667ي الزراعية" باتوسط حسابي قدره ضراالبناء على األ أواألدوار اإلضافية 

قام السكان  التيي الزراعية راضالحفاظ على مساحة األ إلىثم عبارة " القانون يؤدى 

كاا ترى عينة الدراسة ، 2.7400بالبناء عليها" في الترتيب الخامس باتوسط حسابي 

" في  الغرامةأن " أصحاب الشقق الاوتجودة باألدوار الاخالفة ال ذنب لهم في تطبيق 

" الذي يبنى على ، وتجاءت عبارة 2.7033الترتيب السادس باتوسط حسابي بلغ 

، 2.6967باتوسط حسابي بدفع الغرامات"  أومخالفة يستحق العقاب بالهدم  أرض

عينة الدراسة أن " قانون التصالح أضر بالاواطن الاصري البسيط  أفرادكاا يرى 

، 2.6900الاستثارين" باتوسط حسابي ضرر أصحاب الاشاريع و يولم يلحق أ

رات في السداد والتقديم يوفي الترتيب التاسع تجاءت عبارة " قدمت الدولة تيس

العينة "يؤدي القضاء على  أفرادكاا ترى ، 2.6767للتصالح" باتوسط حسابي 

تقليص حجم القضايا الاوتجودة  إلىالخالفات الخاصة بالاصالحات بين السكان 

ال يقوم  ألنهها عبارة " قانون التصالح ال يتاتع بالدستورية الكاملة "، يلي بالاحاكم
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، ثم عبارة " هدم الاباني الاخالفة ال يحقق 2.5900بنص صريح" باتوسط حسابي 

من  تجاءت كال   ا، وأخير  2.5300أي نفع ألي من الاواطن والدولة" باتوسط حسابي 

كانت العواقب" و" القانون في عبارتي " للدولة الحق في معاقبة الاخالفين مهاا 

 صالح الاواطن بشكل كبير".

 (10تجدول رقم )

ي من أتجل تنمية الوعي القانوني تجتماعتقوم به مواقع التواصل اال التيالدور 

 للجمهور من وتجهة نظرك

دور مواقع التواصل في تنمية 

 الوعي القانوني للجمهور

 مستوى الدخل

 اإلتجمالي
ب

تي
تر

ال
 

Chi-

Square 

 2كا

ة درتج

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

phi 

مستوى 

 الداللة

Sig 

 الداللة
 مرتفع متوسط منخفض

تعمل على زيادة 

الوعي الثقافي 

انوني فيما يتعلق والق

 تية.بالقضايا الحيا

 180 41 112 27 ك

8 .750a 2 .050 .687 
غير 

 %60.0 %57.7 %59.6 %65.9 % دالة

تعتبر نافذة فريدة من 

لحرية التعبير نوعها 

بطالقة عن األوضاع 

المجتمعية السائدة في 

 المجتمع.

 280 66 178 36 ك

1 2.579a 2 .093 .275 
غير 

 %93.3 %93.0 %94.7 %87.8 % دالة

تعتبر قنوات اتصالية 

فعالة لتشكيل رأيي 

الخاص حول القضايا 

 المختلفة.

 241 56 155 30 ك

3 1.959a 2 .081 .376 
غير 

 %80.3 %78.9 %82.4 %73.2 % دالة

تعمل على فتح قنوات 

تواصل مباشرة مع 

المسئولين وصناع 

 القرار.

 215 49 135 31 ك

5 .562a 2 .043 .755 
غير 

 %71.7 %69.0 %71.8 %75.6 % دالة

هم في حل كثير من تس

المشكالت السياسية 

ية تجتماعواال

 واالقتصادية.

 258 64 156 38 ك

2 3.957a 2 .115 .138 
غير 

 %86.0 %90.1 %83.0 %92.7 % دالة

تبسط المفاهيم القيام ب

 أهمالقانونية وتلخص 

تعلن  التيالتصريحات 

عنها األتجهزة 

الحكومية فيما يخص 

 القضايا.

 210 48 135 27 ك

6 .822a 2 .052 .663 
غير 

 %70.0 %67.6 %71.8 %65.9 % دالة

مراقبة البيئة 

المجتمعية بما يدور 

حولها من تطورات 

 وأحداث.

 222 55 135 32 ك

4 1.262a 2 .065 .532 
غير 

 %74.0 %77.5 %71.8 %78.0 % دالة

تتيح لي فرصة 

المشاركة ومناقشة 

 القضايا المجتمعية

 202 44 129 29 ك

7 1.284a 2 .065 .526 
غير 

 %67.3 %62.0 %68.6 %70.7 % دالة

ل على تقريب تعم

وتجهات النظر حول 

 القضايا المختلفة.

 114 27 65 22 ك

9 5.203a 2 .132 .074 
غير 

 %38.0 %38.0 %34.6 %53.7 % دالة

 سئلوامن  تجملة
 300 71 188 41 ك

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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ي من تجتااعتقوم به مواقع التواصل اال التيالدور  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

الدراسة، حيث ترى عينة  أتجل تناية الوعي القانوني للجاهور من وتجهة نظر عينة

" تعتبر نافذة فريدة من نوعها لحرية التعبير بطالقة ن وسائل التواصل الدراسة أ

اة ئفي الترتيب األول على رأس قا عن األوضاع المجتمعية السائدة في المجتمع"

م " تسه، ويأتي في الترتيب الثاني %93.3بنسبة لوسائل تلك ادوار التي تقوم بها األ

من  %86بنسبة  ية واالقتصادية "تجتماعفي حل كثير من المشكالت السياسية واال

تعتبر قنوات اتصالية فعالة لتشكيل رأيي الخاص "عينة الدراسة، يليها عبارة  إتجاالي

"مراقبة عبارة  من عينة الدراسة، وتجاءت %80.3 بنسبة حول القضايا المختلفة"

 إتجااليمن  %74بنسبة  البيئة المجتمعية بما يدور حولها من تطورات وأحداث"

"تعمل على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المسئولين وصناع العينة، وتأتي عبارة 

"القيام بتبسط المفاهيم القانونية العينة تليها  إتجااليمن  %71.7بنسبة  القرار"

 تعلن عنها األتجهزة الحكومية فيما يخص القضايا" يالتالتصريحات  أهموتلخص 
" تتيح لي في الترتيب السادس، وفي الترتيب السابع تجاءت عبارة  %70بنسبة بلغت 

تعمل  "ثم عبارة  %67.3بنسبة  فرصة المشاركة ومناقشة القضايا المجتمعية "

من  %60نسبة ب على زيادة الوعي الثقافي والقانوني فيما يتعلق بالقضايا الحياتية"

تعمل على تقريب وتجهات النظر حول القضايا "عبارة  االعينة، وأخير   إتجاالي

 عينة الدراسة. إتجااليمن  %38" بنسبة بلغت المختلفة

 (11تجدول رقم )

لدور مواقع التواصل للمؤسسات الحكومية المعنية بالقرارات  العينة أفرادتقييم مدى 

 البناءمخالفات الخاصة بقانون التصالح على 

 العينة لدور مواقع التواصل أفرادمدى تقييم 

 300 / ن = درتجة الموافقة
المتوسط 

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

ب النسبي
تي

تر
ال

 

االتجاه 

 العام
 معارض حد ما إلى موافق

 % ك % ك % ك

مواقع التواصل معلومات قيمة فيما يتعلق  ليقدمت 

 اصة بقانون التصالحباإلتجراءات الخ
 الموافقة 12 83.33 57542. 2.5000 4.0 12 42.0 126 54.0 162

قامت الصفحات الرسمية بمتابعة اإلتجراءات 

الخاصة بتقديم طلبات التصالح للمواطنين بصفة 

 دورية

 الموافقة 11 87.43 51218. 2.6233 1.3 4 35.0 105 63.7 191

ومية نجحت الصفحات الرسمية للمؤسسات الحك

المعنية بموضوع التصالح في التواصل مع 

الخاصة  االستفساراتالجمهور والرد على 

 باإلتجراءات المتبعة

 الموافقة 1 100.00 00000 3.0000 - - - - 100.0 300

غير مسبوق من الصفحات الرسمية  اهتماموتجدت 

ي بموضوع التصالح تجتماععلى مواقع التواصل اال

 نين بشكل كبيروكان ذلك في مصلحة المواط

 الموافقة 10 91.10 44296. 2.7333 - - 26.7 80 73.3 220

ي من وعيي تجتماعزادت مواقع التواصل اال

القانوني فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات 

 البناء

 الموافقة 8 94.55 43661. 2.8367 2.7 8 11.0 33 86.3 259

نجحت مواقع التواصل في تبسيط المعلومات 

تتعلق بقانون التصالح في  التينونية المعقدة القا

 مجال العقارات

 الموافقة 3 97.43 31270. 2.9233 1.3 4 5.0 15 93.7 281
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تمكن مكنت مواقع التواصل من خلق بيئة مناسبة 

لقوانين الخاصة المواطنين من التعرف على ا

 بالقضايا الحياتية المختلفة 

 الموافقة 9 93.88 42069. 2.8167 1.3 4 15.7 47 83.0 249

قمت بالدخول المتكرر لصفحات المؤسسات المعنية 

بموضوع التصالح على العقارات لمتابعة القرارات 

 الحكومية بخصوص قانون التصالح.

 الموافقة 7 94.66 39359. 2.8400 1.0 3 14.0 42 85.0 255

قمت بمتابعة مواقع التواصل للمؤسسات الرسمية 

ات الخاصة بتقديم طلبات للتعرف على اإلتجراء

 التصالح

 الموافقة 6 95.10 35436. 2.8533 - - 14.7 44 85.3 256

أدركت فوائد قانون التصالح على مخالفات البناء 

 من خالل مواقع التواصل
 الموافقة 5 95.99 32550. 2.8800 - - 12.0 36 88.0 264

قمت بالتعليق والمشاركة بالرأي فيما يتعلق 

 الح على البناءبموضوع التص
 الموافقة 2 97.99 23788. 2.9400 - - 6.0 18 94.0 282

ستفدت من المبادرات الرئاسية للتخفيف من ا

 على المواطنين مثل مبادرة التصالح حياة العبء
 الموافقة 4 97.32 27175. 2.9200 - - 8.0 24 92.0 276

 

لدور مواقع التواصل  العينة أفرادمدى تقييم  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

للاؤسسات الحكومية الاعنية بالقرارات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء 

وتجاء في مقدمة تلك العبارات " نجحت الصفحات الرساية للاؤسسات الحكومية 

 االستفساراتالاعنية باوضوع التصالح في التواصل مع الجاهور والرد على 

بنسبة  3.0000ة" في الترتيب األول باتوسط حسابي قدره الخاصة باإلتجراءات الاتبع

، وفي الترتيب الثاني تجاءت عبارة " قات العينة أفرادموافقة وقالت بعض  100%

بالتعليق والاشاركة بالرأي فياا يتعلق باوضوع التصالح على البناء" باتوسط حسابي 

مات القانونية وتجاءت عبارة " نجحت مواقع التواصل في تبسيط الاعلو,،2.9400

" باتوسط حسابي بلغ  تتعلق بقانون التصالح في مجال العقارات التيالاعقدة 

 بادرات الرئاسية للتخفيف من العبءستفدت من الاا ، كاا تجاءت عبارة "2.9233

، وفي 2.9200على الاواطنين مثل مبادرة التصالح حياة" باتوسط حسابي قدره 

ون التصالح على مخالفات البناء من خالل مواقع أدركت فوائد قان الترتيب الخامس "

قات باتابعة  ، وفي الترتيب السادس تجاءت عبارة "2.8800التواصل" باتوسط 

مواقع التواصل للاؤسسات الرساية للتعرف على اإلتجراءات الخاصة بتقديم طلبات 

 قات بالدخول الاتكرر ، يليها عبارة "2.8533التصالح" وذلك باتوسط حسابي بلغ 

لصفحات الاؤسسات الاعنية باوضوع التصالح على العقارات لاتابعة القرارات 

 .2.8000الحكومية بخصوص قانون التصالح." باتوسط حسابي 
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 :نتائج اختبار الفروض -

المبحوثين على  اعتمادتوتجد فروق ذات داللة إحصائية بين كثافة الفرض األول: 

لمتغيراتهم  ااألحداث الجارية تبعً  ي في متابعةتجتماعمواقع التواصل اال

 تجرافية.والديم

 (12تجدول رقم )

على مواقع التواصل  عتمادااللداللة الفروق بين المبحوثين في  t-test اختبارنتائج 

 للنوع  اي في التعرف على األخبار فيما يخص األحداث الجارية تبعً تجتماعاال

على مواقع التواصل  عتماداال

على  ي في التعرفتجتماعاال

األخبار فيما يخص األحداث 

 الجارية

 النوع
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

t-test 

 Tقيمة 

درتجات 

 الحرية

Df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 44675. 2.7571 140 ذكر

 غير دالة 323. 298 -990.-

 41203. 2.8063 160 أنثى

على مواقع التواصل  عتاادااللداللة الفروق بين الابحوثين في  t-test اختبارتشير نتائج 

عدم وتجود  إلىللنوع  اي في التعرف على األخبار فياا يخص األحداث الجارية تبع  تجتااعاال

وهي قياة غير دالة  323.عند مستوى معنوية  -990.فروق بينهاا حيث بلغت قياة اختبار ت 

 ذات داللة بين الذكور واالناث.ماا يعنى عدم وتجود فروق  اإحصائي  

 (13تجدول رقم )

 عتمادااللداللة الفروق بين المبحوثين في  ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين

ي في التعرف على األخبار فيما يخص األحداث تجتماععلى مواقع التواصل اال

 للعمر اتبعً  الجارية

على  عتماداال

مواقع 

التواصل 

ي في تجتماعاال

التعرف على 

ألخبار فيما ا

يخص األحداث 

 الجارية

 العمر
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

موع جم

 المربعات

درتجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

أقل من  إلى 20من 

 سنة 35
133 2.7594 .44637 

بين 

 المجموعات
.238 2 .119 

.646 .525 
غير 

 دالة

 إلىسنة  35من 

 سنة 50أقل من 
139 2.7914 .42520 

داخل 

 المجموعات
54.679 297 .184 

سنة فيما  50من 

 فوق
28 2.8571 .35635 

  299 54.917 المجموع 42856. 2.7833 300 المجموع

 عتااداالين الابحوثين في لداللة الفروق ب ANOVA تشير نتائج اختبار تحليل التباين

ي في التعرف على األخبار فياا يخص األحداث تجتااععلى مواقع التواصل اال

عدم وتجود فروق ذات داللة بين الابحوثين حيث بلغت قياة  إلىللعار  االجارية تبع  
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ماا  احصائي  وهي قياة غير دالة إ 525.اللة عند مستوى د 646.اختبار تحليل التباين 

 للعار. تجود فروق ذات داللة بين الابحوثين تبعا  يعنى عدم و

 (14تجدول رقم )

 عتماداالفي لداللة الفروق بين المبحوثين  ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين

ي في التعرف على األخبار فيما يخص األحداث تجتماععلى مواقع التواصل اال

 لإلقامة االجارية تبعً 

على مواقع  عتماداال

ي في عتجتماالتواصل اال

التعرف على األخبار فيما 

 يخص األحداث الجارية

 اإلقامة
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

t-test 

 Tقيمة 

درتجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 44017. 2.7813 96 ريف

-.00306- 298 .954 
غير 

 دالة
 42409. 2.7843 204 حضر

 

على مواقع  عتاادااللداللة الفروق بين الابحوثين في  t-test اختبارائج تشير نت

 اي في التعرف على األخبار فياا يخص األحداث الجارية تبع  تجتااعالتواصل اال

عند  -00306.عدم وتجود فروق بينهاا حيث بلغت قياة اختبار ت  إلىقامة إلل

يعنى عدم وتجود فروق ذات ماا  اوهي قياة غير دالة إحصائي   954.مستوى معنوية 

 داللة بين الابحوثين.

 (15تجدول رقم )

 عتمادااللداللة الفروق بين المبحوثين في  ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين

ي في التعرف على األخبار فيما يخص األحداث تجتماععلى مواقع التواصل اال

 للمستوى التعليمي االجارية تبعً 

على مواقع  عتماداال

ي في تجتماعاالالتواصل 

التعرف على األخبار فيما 

 يخص األحداث الجارية

المستوى 

 التعليمي

 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

موع مج

 المربعات

درتجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 36615. 2.8723 94 متوسط
بين 

 المجموعات
5.431 2 2.716 

 دالة 000. 16.299
 38306. 2.8228 158 تجامعي

داخل 

 المجموعات
49.485 297 .167 

دراسات 

عليا 

 –)ماتجستير 

 (دكتوراه

48 2.4792 .54537 

  299 54.917 المجموع 42856. 2.7833 300 المجموع

 عتااداالالفروق بين الابحوثين في لداللة  ANOVA تشير نتائج اختبار تحليل التباين

ي في التعرف على األخبار فياا يخص األحداث تجتااععلى مواقع التواصل اال

وتجود فروق ذات داللة إحصائية بين الابحوثين  إلىللاستوى التعلياي  االجارية تبع  

عند  ANOVA 16.299ختبار الاستوى الاتوسط وقد بلغت قياة ا لصالح أصحاب
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ماا يعني وتجود فروق ذات داللة  اوهي قياة دالة إحصائي   000.بلغ مستوى معنوية 

 للاستوى التعلياي. اتبع  

 (16تجدول رقم )

 عتمادااللداللة الفروق بين المبحوثين في  ANOVA نتائج اختبار تحليل التباين

ي في التعرف على األخبار فيما يخص األحداث تجتماععلى مواقع التواصل اال

 وسط الدخللمت االجارية تبعً 

على مواقع  عتماداال

ي في تجتماعالتواصل اال

التعرف على األخبار فيما 

 يخص األحداث الجارية

متوسط 

 الدخل

 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

موع مج

 المربعات

درتجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 لةالدال

 33129. 2.8780 41 منخفض
بين 

 المجموعات
.473 2 .236 

1.290 .277 
غير 

 دالة
داخل  44251. 2.7766 188 متوسط

 المجموعات
54.444 297 .183 

 43812. 2.7465 71 مرتفع

  299 54.917 المجموع 42856. 2.7833 300 المجموع

 عتاادااللداللة الفروق بين الابحوثين في  ANOVA تشير نتائج اختبار تحليل التباين

ي في التعرف على األخبار فياا يخص األحداث تجتااععلى مواقع التواصل اال

عدم وتجود فروق ذات داللة بين الابحوثين حيث  إلىلاتوسط الدخل  االجارية تبع  

 وهي قياة غير دالة 277.عند مستوى دااللة  1.290بلغت قياة اختبار تحليل التباين 

ماا يعنى عدم وتجود فروق ذات داللة بين الابحوثين تبعا للاستوى  ااحصائي  

 االقتصادي.

ية ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى ارتباطتوتجد عالقة الفرض الثاني: 

ي واتجهاتهم تجتماعهم على متابعة األحداث الجارية على مواقع التواصل االاعتماد

 االحداث في الفترة األخيرة. نحو أهميتها ودورها في معالجة

 (17تجدول رقم )

 اعتاادلبيان العالقة بين مدى   Kendall's tau_b كندال تاو ارتباطنتائج معامل 

 واتجاهاتهمي تجتااعالابحوثين على متابعة األحداث الجارية على مواقع التواصل اال

 نحو أهايتها ودورها في معالجة االحداث في الفترة األخيرة

المبحوثين على متابعة  اداعتممدى 

األحداث الجارية على مواقع التواصل 

واتجاهاتهم نحو أهميتها  يتجتماعاال

ودورها فى معالجة األحداث فى الفترة 

 األخيرة

 *-Kendall's tau_b -.105   رتباطمعامل اال

 Sig .035 مستوى المعنوية

 دالة الداللة

 300 العدد

 

لبيان العالقة بين مدى   Kendall's tau_b دال تاوكن ارتباطتشير نتائج معامل 

ي تجتااعالابحوثين على متابعة األحداث الجارية على مواقع التواصل اال اعتااد

وتجود  إلىنحو أهايتها ودورها في معالجة االحداث في الفترة األخيرة  واتجاهاتهم

توى معنوية عند مس *-105. رتباطحيث بلغت قياة معامل اال اعالقة دالة إحصائي  
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الابحوثين على  اعتاادماا يعني أن العالقة بين مدى  اوهي قياة دالة إحصائي   035.

نحو أهايتها  واتجاهاتهمي تجتااعمتابعة األحداث الجارية على مواقع التواصل اال

 .اودورها في معالجة االحداث في الفترة األخيرة عالقة ذات داللة إحصائي  

ً ارتباطتوتجد عالقة الفرض الثالث:  بين مدى تقديم المبحوثين لطلبات  ية دالة إحصائيا

 .2020نحو قانون التصالح الجديد لمخالفات بناء العقارات  واتجاهاتهمالتصالح 

 (18تجدول رقم )

لبيان العالقة بين مدى تقديم   Kendall's tau_b كندال تاو ارتباطنتائج معامل 

انون التصالح الجديد لاخالفات بناء نحو ق واتجاهاتهمالابحوثين لطلبات التصالح 

 .2020العقارات 

 مدى تقديم المبحوثين لطلبات التصالح

واتجاهاتهم نحو قانون التصالح الجديد 

 2020لمخالفات بناء العقارات 

 Kendall's tau_b .074   رتباطمعامل اال

 Sig .099 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 300 العدد

لبيان العالقة بين   Kendall's tau_b كندال تاو ارتباطمعامل  ختباراتشير نتائج 

نحو قانون التصالح الجديد  واتجاهاتهممدى تقديم الابحوثين لطلبات التصالح 

عدم وتجود عالقة إحصائية بينهاا، حيث بلغت  إلى م2020لاخالفات بناء العقارات 

 اهي قياة غير دالة إحصائي  و 099.عند مستوى معنوية  074. رتباطقياة معامل اال

 واتجاهاتهمماا يعني عدم وتجود عالقة بين مدى تقديم الابحوثين لطلبات التصالح 

 .2020نحو قانون التصالح الجديد لاخالفات بناء العقارات 

 :خاتمة الدراسة

إتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت الية الدراسات السابقة في نفس الاجال مثل 

  ، دراسةSuba Tvisha (2020)(، دراسة 2020) Shahzadah Qureshiدراسة 

Baccarella C. (2020 دراسة ،)Muhammad Rasheed (2020 دراسة ،)

Azam Faraji (2019 والتى تناولت مدى إهتاام وسائل اإلعالم بعرض األخبار )

الوسائل الاتعلقة بالتشريعات القانونية، كاا أشارت الى الدور الكبير الذى تلعبه تلك 

سواء التقليدية أو الحديثة في تناية وعي الجاهور بتلك التشريعات التى تخص بعض 

القضايا الحياتية كقوانين التحرش واإلدمان والجرائم اإللكترونية والتاريض وغيرها 

 من القضايا.

كاا توصلت الى أهاية الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم الحديثة في التعريف بقوانين 

رات كاحد أهم القضايا التى تشغل الرأي العام وهو ما أكدته الدراسات التى العقا

 Federico Dell’Annaتناولت هذا الاوضوع في الدول األتجنبية مثل دراسة 

 Heather( التى تناولت التشريعات العقارية في سنغافورا ، دراسة 2021)

Whiteside (2020،التى تناولت تشريعات العقارات في كندا )  كاا تناولت كال  من

( التشريعات 2019) Hongxia Zhang(، ودراسة 2020) Yaoyao Liدراسة 
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( وقد تناولت التشريعات 2020) Masayasu Kannoالعقارية في الصين، دراسة 

 الخاصة بقوانين شراء األراضي في اليابان 

النتائج  توصلت الدراسة من خالل الاسح التحليلي والايداني الى عدد كبير منوقد 

التى تبرز الدور الذي ياكن أن تقوم به مواقع التواصل اإلتجتااعي في تناية الوعي 

 القانوني للجاهور بالتطبيق على قانون التصالح على مخالفات البناء، ومن هذه النتائج:

 الً: ملخص نتائج الدراسة التحليلية:أو

ة الوزراء وصحيفة أشارت النتائج الى إهتاام الصفحات الرساية لاؤسستى رئاس .1

مخالفات األهرام الاصرية بعرض عدد من األخبار التى تناولت موضوع 

لح على مخالفات البناء بصفة خاصة خالل قانون التصاالعقارات بصفة عامة و

منشور عن  25تناولت الصفحة الرساية لرئاسة الوزراء عدد فترة التحليل، حيث 

أقرتها مؤسسة رئاسة الوزراء  قانون التصالح تضان كافة التصريحات التي

بخصوص اإلتجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في 

تناولت منشورات الصفحة ، في حين 31/10/2020 إلى 1/8/2020الفترة من 

منشور عن قانون التصالح تضان كافة  36الرساية لصحيفة األهرام عدد 

ص اإلتجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصريحات التي أقرها الاسؤولون بخصو

، وكذلك كافة األخبار الاحلية الواردة إلى الصحيفة مخالفات البناء التصالح على

 بخصوص تفاعل الشارع الاصري مع اتجراءات تطبيق القانون.

تناولت كافة الانشورات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء على  .2

وصحيفة األهرام كافة التصريحات الخاصة الصفحة الرساية لرئاسة الوزراء 

بتطبيق القانون أو شرحه من خالل تناول االتجتااعات التي كان يجريها رئيس 

مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وكافة التصريحات الواردة على لسانه 

بشأن تنفيذ القانون والتسهيالت التي كانت تتخذها الحكومة للتخفيف من األعباء 

طنين والاثال على ذلك تخفيض قياة التصالح للاتر الواحد في الريف عن الاوا

عن القرى والتنويه عن قيام بعض الابادرات الرئاسية لرفع األعباء عن كاهل 

 منخفضي الدخل مثل مبادرة "التصالح حياة".

تجاءت معظم الانشورات التى تناولتها الصفحات الرساية لرئاسة الوزراء  .3

شكل أخبار تناولت أهم التصريحات أو اإلنجازات الخاصة وصحيفة األهرام على 

باتجتااعات السيد الدكتور رئيس الوزراء مع السادة الوزراء بشأن تطبيق قانون 

التصالح، كاا تجاءت بعض الانشورات على شكل إنفوتجرافيك منفرد لتناول 

 االتجراءات الخاصة بتقديم الطلبات.

موقعي الدراسة باللغة العربية، وقد عاد تجاءت اللغة الرئيسية في كافة منشورات  .4

كاتب الانشورات في رئاسة الوزراء وصحيفة األهرام إلى استخدام لغة سهلة 

بالنسبة للشارع الاصري والتي تتناسب مع طبيعة موقع الفيس بوك كاوقع 
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تواصل اتجتااعي، وإن كانت ال تخلو من بعض الاصطلحات القانونية الخاصة 

 اءت مفهومة وقريبة من اللغة الدارتجة بين الناس في الشوارع.بالقانون إال انها تج

ومن حيث النطاق الجغرافي تناولت عدد الانشورات الخاصة بالصفحة الرساية  .5

للرئاسة مجلس الوزراء وصحيفة األهرام الاصرية األخبار والتصريحات 

 الخاصة بكافة محافظات الجاهورية.

سة على إستخدام عدد كبير من إعتادت الصفحات الرساية لاؤسستي الدرا .6

العناصر الفنية إلبراز األخبار الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء حيث 

إستخدمت كال  منها النصوص الاكتوبة والصور واإلنفوتجرافيك والرسوم وغيرها 

 من العناصر الفنية.

تي ءت الاصادر الرساية على رأس قائاة الاصادر التى إعتادت عليها مؤسستجا .7

الدراسة في عرض األخبار الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء حيث تعد 

مؤسسة رئاسة الوزراء أكثر الاصادر التي اعتادت عليها الانشورات، كاا تعد 

تصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير اإلسكان أحد أهم الاصادر التي اعتادت 

هرام بشكل أساسي على وقد إعتادت ايضا  مؤسسة األعليها الانشورات، 

تصريحات وسائل اإلعالم االخرى مثل مقدمي البرامج على القنوات الفضائية 

وماثلي االحزاب الاختلفة وكذلك بعض العاملين بالاراكز التكنولوتجية التي تقبل 

 طلبات التصالح من الاواطنين وغيرها.

فة األهرام وقد تايزت الصفحة الرساية لرئاسة الوزراء بالتفاعلية أكثر من صحي .8

وفرت صفحة رئاسة الوزراء تفعيل خدمات االرسال للرسائل التي تحتوي على 

استفسارات أو مقترحات للقائاين على الصفحة الرساية برئاسة الوزراء، وقد 

ا من الاتفاعلين على منشورات الصفحة على  الحظت الباحثة أن هناك عدد ا كبير 

ا تجيد ا لدور مواقع التواصل في توصيل  الرغم من قلة عددها إال أن هذا يعد مؤشر 

الاعلومات الاختلفة للجاهور ماا ياكن اإلفادة منها بالشكل الاطلوب لتوصيل 

الحظت الباحثة قلة التفاعل من الجاهور بينما الاعلومات واألخبار للاواطنين، 

على منشورات صحيفة األهرام على الفيس بوك على العكس من صفحة مؤسسة 

تعليق ا في معظم الانشورات، بيناا لم تتجاوز  20ة فالتعليقات ال تتعدى الرئاس

إعجاب، لذا ياكن القول أن التفاعل على الصفحة الخاصة  100اإلعجابات عدد 

 برئاسة الوزراء أكثر.

 ثانياً: ملخص نتائج الدراسة الميدانية:

ل دائم بنسبة أشارت نتائج الدراسة أن العينة تقوم باتابعة مواقع التواصل بشك -1

من عينة الدراسة في الترتيب األول، يليها نسبة من يقوموا باتابعتها أحيانا   79%

  %0.7في الترتيب الثاني ثم نادرا  بنسبة ضئيلة تجدا  بلغت  %20.3بنسبة 
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أكثر الصفحات على مواقع التواصل اإلتجتااعي التى يتردد كاا أشارت النتائج الى  -2

ف على األخبار فياا يخص األحداث الجارية وقد تجاء في عليها أفراد العينة للتعر

الصفحات الشخصية لبعض األصدقاء من العاملين بالاؤسسات الحكومية مقدمتها 

صفحات الاؤسسات من إتجاالى عينة الدراسة، تليها  %70.3بنسبة بلغت 

في الترتيب الثاني، ثم صفحات الاؤسسات  %66.3واألتجهزة الحكومية بنسبة 

من إتجاالى عينة الدراسة، يليها من يقوموا  %65ة الصحفية بنسبة اإلعالمي

في الترتيب  %62الصفحات الرساية لبعض األحزاب السياسية بنسبة باتابعة 

، وفي الترتيب الخامس تأتي %60صفحات القنوات الفضائية بنسبة الرابع، ثم 

لصفحات ، وأخيرا  ا%54.7نسبة من يتابع صفحات الاواقع اإلخبارية بنسبة 

 . %52.7الشخصية لبعض الاسؤلين أو أعضاء مجلس النواب بنسبة 

أشارت نتائج الدراسة أن األحداث الجارية توتجد على رأس قائاة الاوضوعات  -3

من إتجاالى عينة الدراسة،  %61األكثر متابعة بالنسبة لعينة الدراسة وذلك بنسبة 

من أتجاالى العينة،  %49.7غت تليها القضايا السياسية في الترتيب الثاني بنسبة بل

تحتل الاوضوعات الرياضية الترتيب الثالث من قائاة الاوضوعات التى يتابعها 

من إتجاالى العينة، تليها الاوضوعات  %46.7افراد عينة الدراسة وبنسبة بلغت 

في الترتيب الرابع، ثم الاوضوعات القانونية في  %45.3اإلتجتااعية بنسبة 

من إتجاالى العينة، وأخيرا  الاوضوعات الفنية  %41.3ة الترتيب الخامس بنسب

 من العينة. %39بنسبة 

وقد تجاءت عبارة "ساهات مواقع التواصل اإلتجتااعي في تواصل الاواطنين  -4

بالقيادات السياسية خاصة في الفترة األخيرة" على تأيدد عينة الدراسة في مقدمة 

تواصل اإلتجتااعي فياا يخص اتجهاتهم نحو الدور الذي أصبحت تلعبه مواقع ال

، يليه عبارة "ساهات مواقع 2.8933األحداث الجارية باتوسط حسابي قدره 

التواصل اإلتجتااعي بشكل ايجابي في إيجاد قنوات للتواصل بين الاواطن 

والاسؤلين" وفيها تأكيد على ما تجاء في العبارة األولى من اتاحة تواصل الجاهور 

الثالث يرى أفراد عينة الدراسة أن "مواقع التواصل مع الاسؤلين، وفي الترتيب 

تقوم بدور إيجابي في خدمة الاصالح الوطنية للجاهور" باتوسط حسابي 

حيث تقوم بتفعيل مشاركات الجاهور في القضايا السياسية ماا يدعم  2.8433

 الاصالح الوطنية لهم.

ل بتقديم طلبات من إتجاالى عينة الدراسة أنهم قاموا بالفع %62.3اشارت نسبة  -5

التصالح للدولة على مخالفات البناء، وقد تجاءت النسبة األكبر من من أصحاب 

من إتجاالى الابحوثين  %65.4الاستوى اإلقتصادي الاتوسط حيث بلغت نسبتهم 

من أصحاب الاستوى  %59.2أصحاب الدخول الاتوسطة، مقابل نسبة 

ب الاستوى اإلقتصادي من أصحا %53.7اإلقتصادي الارتفع، كاا بلغت نسبة 

 الانخفض مان قامو بتقديم طلبات التصالح.
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" على رأس .تى ال أتعرض لغرامة مالية أو قرارات إزالة من الدولةتجاء سبب "ح -6

قائاة االسباب التى دفعت الاواطنين لتقديم طلبات التصالح حيث أقرت نسبة 

التصالح خوفا  من من عينة الذين تقدموا بطلبات التصالح أنهم قدموا طلبات  64%

تطبيق القانون الذى يقتضي بالعقوبة من خالل الغرامة الاالية في حالة عدم تقديم 

الطلب في الاوعد الاحدد، أو الخوف من أزالة الابني، وفي الترتيب الثاني تجاء 

بسبب التسهيالت التى قامت بها الحكومة في الفترة األخيرة لتقديم  سبب "

 الطلبات.

في مقدمة  "إقتناع الابحوثين باإلتجراءات الخاصة بالتصالح تجاء سبب " عدم -7

األسباب التى منعت الاواطنين من تقديم طلبات التصالح، حيث أقرت نسبة 

انهم غير مهتاين باا تم التصريح به من فرض غرامات وإعتقادهم بأن  39.9%

نفيذها هذه اإلتجراءات لن يتم العال بها وانها مجرد تلويحات فقط ولكن لن يتم ت

 ليس لدى مخالفات في العقار"على أرض الواقع، وفي الترتيب الثاني تجاء سبب "

من إتجاالى مفردات العينة التى لم تقدم طلبات التصالح، وقد أقرت  %26.6بنسبة 

لم  " منهم أنهم ال ياتلكون قياة التصالح في الترتيب الثالث، وأخيرا   %22.9نسبة 
تجراءات الحكومية الروتينية" حيث أشتكى هؤالء أتاكن من تقديم الطلب بسبب اإل

 .%10.6من صعوبة إتجراءات تقديم الطلبات وذلك بنسبة بلغت 

تجاءت عبارة " تعتبر نافذة فريدة من نوعها لحرية التعبير بطالقة عن األوضاع  -8

الاجتاعية السائدة في الاجتاع" في الترتيب األول على رأس قائاة االدوار التي 

، ويأتي في الترتيب الثاني " %93.3قع التواصل اإلتجتااعي بنسبة تقوم بها موا

تساهم في حل كثير من الاشكالت السياسية واالتجتااعية واالقتصادية " بنسبة 

من اتجاالي عينة الدراسة، يليها عبارة " تعتبر قنوات اتصالية فعالة لتشكيل  86%

نة الدراسة، وتجاءت من عي %80.3رأيي الخاص حول القضايا الاختلفة " بنسبة 

عبارة "مراقبة البيئة الاجتاعية باا يدور حولها من تطورات وأحداث" بنسبة 

 من اتجاالي العينة. 74%

مدى تقييم افراد العينة لدور مواقع التواصل للاؤسسات  اشارت النتائج الى -9

الحكومية الاعنية بالقرارات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء وتجاء 

قدمة تلك العبارات " نجحت الصفحات الرساية للاؤسسات الحكومية الاعنية في م

باوضوع التصالح في التواصل مع الجاهور والرد على اإلستفسارات الخاصة 

بنسبة  3.0000باإلتجراءات الاتبعة" في الترتيب األول باتوسط حسابي قدره 

تجاءت عبارة " موافقة وقالت بعض افراد العينة، وفي الترتيب الثاني  100%

قات بالتعليق والاشاركة بالرأي فياا يتعلق باوضوع التصالح على البناء" 

وتجاءت عبارة " نجحت مواقع التواصل في تبسيط ,، 2.9400باتوسط حسابي 

"  الاعلومات القانونية الاعقدة التى تتعلق بقانون التصالح في مجال العقارات

أستفدت من الابادرات  ة "، كاا تجاءت عبار2.9233باتوسط حسابي بلغ 
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الرئاسية للتخفيف من العبئ على الاواطنين مثل مبادرة التصالح حياة" باتوسط 

أدركت فوائد قانون التصالح على  ، وفي الترتيب الخامس "2.9200حسابي قدره 

 .2.8800مخالفات البناء من خالل مواقع التواصل" باتوسط 

 ثالثاً: نتائج التحقق من فروض الدراسة:

فروق ذات داللة إحصائية بين كثافة لم يثبت صحة الفرد الذي ينص على وتجود  

إعتااد الابحوثين على مواقع التواصل اإلتجتااعي في متابعة األحداث الجارية 

 تبعا  لاتغيراتهم الدياجرافية.

توتجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ثبتت صحة الفرض الذي ينص على انه  

ي مدى اعتاادهم على متابعة األحداث الجارية على مواقع بين الابحوثين ف

التواصل اإلتجتااعي واتجهاتهم نحو أهايتها ودورها في معالجة االحداث في 

 الفترة األخيرة.

عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين لم تثبت صحة الفرض الذي ينص على وتجود  

ون التصالح الجديد مدى تقديم الابحوثين لطلبات التصالح وإتجهاتهم نحو قان

 .2020لاخالفات بناء العقارات 

 :والمقترحات التوصيات رابعاً:

 الباحثة من نتائج فإنها توصي باآلتي: هليفي ضوء ما توصلت إ

الدور  وإدراكي تجتااعباواقع التواصل اال الاسئولينمن قبل  هتاامضرورة اال .1

ضم عدد كبير من  به في تناية وعي الجاهور، والعال على تسهمن الذي ياكن أ

تبث من  التيية اإلعالمعداد الرسائل الخبرة في مجال إ يين باالتصال ذوالقائا

 خاللها.

ية الخاصة بالقضايا والتشريعات القانونية والعال على اإلعالمزيادة الجرعة  .2

ماا يعال على زيادة  واستيعابهتبسيطها بالشكل الذي يسهل على الجاهور فهاه 

 وني باا له من حقوق وما عليه من واتجبات.وعي الجاهور القان

الحديثة خاصة التابعة  اإلعالمفي وسائل  باالتصالتنظيم دورات تدريبية للقائاين  .3

ن تصل ألألتجهزة الحكومية للتدريب على صياغة رسائل إعالمية سلياة تستطيع 

 الجاهور بأسلوب شيق ماا يسهم في تناية وعي الجاهور في كافة النواحي. إلى

ساتذة علم القانون فياا يخص التشريعات على الاصادر الرساية وأ عتااداال .4

القانونية خاصة في مجال العقارات وعدم السااح ألي وسيلة إعالمية تقوم بنشر 

 لدى الجاهور. الفوضىشاعات مضللة ياكن أن تعال على إثارة إ أومعلومات 
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جاهور الاستهدف وذلك دائاة بال اتصالالبد أن تعال الدولة على إيجاد قنوات  .5

التفاعل بين الاواطن والدولة خاصة فياا يتعلق بالقضايا الحياتية  استاراربهدف 

 اليومية.

العال على إزالة اللبس والغاوض فياا يتعلق بكافة القوانين عامة وقوانين  .6

 مايزة لدى الجاهور. طبيعةالعقارات بصفة خاصة وذلك لاا له من 

 أهمي وذوي القبول الجااهيري لدى الاواطنين لتعريفهم ة ببعض قادة الرأستعاناال .7

 .تحت وطأة الاحتالينالتشريعات القانونية العقارية حتى ال يقعوا في 
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