توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف مكافحة املخدرات
دراسة عىل موقع شبكة Facebook

د .مها عبداملجيد صالح

(٭)

موضوع البحث وأمهيته
موض�وع مكافح�ة إدمان وتعاطى املخدرات قائم�ة االهتامم يف العديد من
يتصدر البالد العربية التي تسعى جاهدة نحو محاية أهم وأثمن ثرواهتا وهم الشباب.
فهذه الطاقة البرشية التي يفرتض فيها أن توجه نحو سمو الوطن العربى،
ورفع�ة ش�أنه وجماهب�ة ما يواجهه م�ن حتديات ،وأن توظ�ف يف العمل اجل�اد عىل جتاوز
اإلخفاق�ات س�واء االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية والفكري�ة التي تواجهها الكثري
م�ن املجتمع�ات العربية ،عرضة ملخاط�ر خمتلفة حتيق هبا ،وأبرزها م�ا يوجه يف الصميم
نحو الصحة النفسية والبدنية والذهنية هلذا الشباب.
واحلقيقة أن خطر املخدرات واحد من أخطار عدة ،وإن كان بال شك ال يقل عنها
أمهية ،فربام هو يفوقها بس�بب التكلفة الفادح�ة االقتصادية واالجتامعية والصحية التي
يتكبدها املجتمع كله جراء خسائر تعاطى وإدمان املخدرات.

ولذلك يتعني عىل خمتلف مؤسسات الدولة أن تتضافر جهودها يف بناء حائط الدفاع
واملقاومة الصلب أمام خطر املخدرات .وبوصفه أحد أهم مؤسسات التنشئة االجتامعية
يف املجتمع ،يتصدر اإلعالم املشهد يف جهود مكافحة املخدرات ،خاصة يف إطار الدور
الذي يمكن أن يقوم به بالتعاون مع مؤسس�ات املجتمع األخرى مثل املؤسس�ة األمنية،
واملؤسسة الدينية ،واملؤسسة التعليمية.
وقد عرفت البالد العربية عىل مدى سنوات طويلة العديد من احلمالت اإلعالمية

(*) خبري اإلعالم باملركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية.
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املوجهة نحو مكافحة املخدرات ،مستخدمة يف ذلك وسائل االتصال اجلامهريى املعروفة
م�ن صحاف�ة وتلفزي�ون وإذاع�ة ،إضاف�ة إىل وس�ائل االتص�ال املبارشة مث�ل الندوات
واللق�اءات وحلق�ات النق�اش وورش العم�ل .غري أن تط�ور تكنولوجي�ا املعلومات،
والث�ورة االتصالي�ة التي عرفها العامل كل�ه يف العقود األخرية ،هلا تأثري عميق وواضح يف
بنية العالقة بني اإلعالم واملجتمع .فهي من ناحية قدمت للمؤسسة اإلعالمية يف ممارسة
دورها التوعوى والتنموى آليات واختيارات وإمكانات غري مسبوقة يف النفاذ إىل فئات
اجلمهور املستهدف ،وعىل نحو أكثر فاعلية عن ذى قبل ،إال أهنا من ناحية أخرى حتمل
يف طياهتا حتديات ترتبط بمدى القدرة عىل استيعاب هذه اإلمكانات وفهمها وتوظيفها
عىل النحو األمثل يف حتقيق أهداف محالت التوعية اإلعالمية.

تأسيس� ًا عىل ما س�بق ،فإننا عندما نكون بصدد التعرض لتوظيف اإلعالم يف
مكافحة املخدرات ،نجد أمامنا مسارين؛ األول يعكس توظيف وسائل االتصال
التقليدية املعروفة ،وهو املسار األقدم واألوضح ،كام أنه املسار املمنهج يف الوقت
ذات�ه؛ ألن�ه يأيت من إعالميين حمرتفني ،ويعكس أجندة قومي�ة موجهة نحو هدف
بعينه ،وإمجا ً
ال هو املسار األكثر نضج ًا بطبيعة احلال .ويظهر هذا املسار يف احلمالت
اإلعالمية التي تس�تخدم وس�ائل اإلعالم اجلامهريية (صحافة وإذاعة وتلفزيون)
ووسائل االتصال الشخيص املبارشة.

أما املس�ار الثانى فيتمثل يف توظيف اإلعالم اجلديد من خالل شبكة الويب.
وحتدي�د ًا عرب تطبيق�ات اإلعالم االجتامع�ي عليها مثل مواقع ش�بكات التواصل
االجتامعي  ،Social Networking Sitesمواقع تشارك املحتوى Content Shared
سواء كان من الفيديو أو الصور ،املدونات  ،Blogsمواقع الكتابة التشاركية اجلمعية
املعتمدة عىل مسامهات مفتوحة من اجلمهور واملعروفة باسم  .Wikisوهذا املسار
جيس�د اخلروج م�ن احليز الضيق للبدائ�ل االعالمية التي تعارف على توظيفها يف
محلات التوعية اإلعالمية منذ عقود طويلة (صحافة ،تلفزيون..،الخ) ،والتحول
نح�و اإلعلام اململوك للجمهور الع�ام ..أو إعالم املواطنين .وترتتب عىل ذلك
دالالت عدة نثريها ونطرحها من خالل هذا البحث.
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تطبيقات اإلعالم االجتامعي عىل شبكة اإلنرتنت

ال يمك�ن النظ�ر إىل ث�ورة املعلومات واالتصاالت بوصفها جم�رد تطور تقني
يف تكنولوجي�ا االتصال واملعلومات ،ولكنه�ا بام أنتجت من ظواهر جديدة يف بيئة
االتصال واالعالم أبرزها ظهور اجليل الثاين من ش�بكة الويب  ،Web 2.0تعكس
أيض� ًا تطور ًا ذا أبع�اد اجتامعية وثقافية ،إضافة إىل أبع�اده املعلوماتية .وترتبط هذه
األبع�اد االجتامعية بالكيفية التي يتم هبا اس�تخدام وتوظيف ش�بكة الويب ،حيث
حتول اس�تخدامها من نرش وحفظ واسترجاع املعلومات بوصفها مس�تودع ًا كبري ًا
للمعلومات التي يمكن تصفحها وتبادهلا ،إىل استخدامها يف التشارك والتفاعل يف
إنتاج املعلومات بوصفها س�احة افرتاضية غري حمدودة ملامرس�ة التفاعل والتشبيك
االجتامع�ي والثق�اىف ،وخاص�ة بني األف�راد واجلامعات ذوى االهتامم�ات وامليول
املتقاربة .واألهم من ذلك أهنا أكثر جذب ًا ـ وباطراد ـ الس�تخدامات الش�باب من
خمتلف الفئات واألعامر عىل نحو مل تعرفه أي وسيلة اتصال عرفتها البرشية من قبل.

ويمكن توضيح مفهوم تطبيقات اإلعالم االجتامعي ،من خالل اإلشارة إىل
أهم سمتني تتوافران فيها ،حيث تتمثل السمة األوىل يف اعتامد عىل املحتوى الذي
ينتجه اجلمهور أنفس�هم وينرشونه عرب اإلنرتنت ،وهذه املامرسة هي ذاهتا جوهر
فك�رة تطبيقات اإلعالم االجتامعي التي تقوم إذن عىل مبدأ حتول الفرد العادى يف
عملية االتصال من متلق ،ثم مستخدم متفاعل ،إىل منتج وهو ما أصبح يطلق عليه
إمج�ا ً
ال  .*Prosumerأي أن�ه وص�ل ألعىل درجات النش�اط االتصاىل من خالل
تطبيق�ات اإلعلام االجتامعي .وجيمع بني االس�تخدام التفاعلي االنتقائي للامدة
اإلعالمي�ة وبين قدرته عىل إنتاج مضمون إعالمي ونرشه عىل مس�توى مجاهريى
عرب شبكة الويب .أما السمة الثانية فتتلخص يف عملية التفاعل املفتوح والتشارك
املستمر التي تتم عرب هذه التطبيقات ،والتي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بانتاج واستخدام
املحتوى املوجود فيها.
(*) لفظ�ة جدي�دة تم نحتها وتناولتها دراس�ات إعالمية أجنبية خمتلف�ة لتعرب عىل نحو أدق عن طبيعة
النش�اط االتص�ايل ال�ذي يقوم به اجلمهور يف بيئ�ة اإلعالم اجلديد ،وهي نات�ج الدمج بني لفظتى
مستهلك ومنتج أو . Consumer + Producer

7

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  29ـ العدد 57

وفيام يىل نس�تعرض اخلصائص املشتركة التي جتمع خمتلف أشكال تطبيقات
اإلعلام االجتامع�ي ،وتعكس اجلوان�ب املميزة هلا عند اس�تخدامها وتوظيفها يف
جماالت التواصل االجتامعي والتوعية ،مع الرتكيز يف العرض عىل شبكات التواصل
1
االجتامعي حمور االهتامم يف البحث:
ـ التش�ارك يف االس�تخدام  :Participationحيث تش�جع ش�بكات التواصل
االجتامعي وغريها من تطبيقات اإلعالم االجتامعي مس�تخدميها وزوارها
عىل إبداء تعليقاهتم وآرائهم وردود أفعاهلم ،بل وتقييم ما جيدونه عليها من
حمت�وى ،فض ً
ال عن تداول املعلومات املنش�ورة وإع�ادة نرشها بني نطاقات
واس�عة من اجلمه�ور .ولذا فهي ختتلف عن وس�ائل اإلعلام التقليدية يف
جتاوز الفواصل بني اإلعالم واجلمهور.

ـ االنفتــاح  :Opennessتسمح شبكات التواصل االجتامعي ومعظم تطبيقات
اإلعالم االجتامعي باستقبال تعليقات ومشاركات اجلمهور وال تضع عوائق
أو حواجز عىل هذه املشاركات ،أو عىل تصفح واستخدام املحتوى املوجود
عليها .وقلام توجد أي حواجز أو فلرتة عىل ما يضيفه اجلمهور ،ولذا فهي
تتسم بأهنا مفتوحة أمام مسامهات اجلمهور وإضافتهم.

ـ املناقش�ة وتبادل احلوار  :Conversationبعكس مركزية االتصال التي تقوم
عليها وس�ائل اإلعالم التقليدية ،تتبنى ش�بكات التواصل االجتامعي نمط
االتص�ال التح�اوري الذي يق�وم عىل مرونة تبادل االتص�ال بني األطراف
املشرتكة فيه .ولعل هذه السمة حتديد ًا من أبرز السامت االتصالية التي تتمتع
هبا شبكات التواصل االجتامعي ،حيث تقوم بشكل كبري عىل توظيفها يف فتح
املجال أمام املناقشات بني األفراد املهتمني بموضوعات وقضايا واحدة.
ـ تكوين مجاعات ذات اهتامم مشرتك  : Communityمن أبرز مالمح استخدام
شبكات التواصل االجتامعي هي قدرهتا عىل التقريب بني أصحاب وجهات
النظر واالهتاممات املشتركة ،أو من املهتمني باملش�اركة يف حدث ما..الخ.
وتق�وم أيض ًا بمد قنوات ووس�ائل التواصل بينه�م ،وتدعيم هذا التواصل
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بفاعلي�ة كبرية .ول�ذا فهي من أهم تطبيقات اإلعلام االجتامعي وأكثرها
نجاح� ًا يف إدارة النقاش�ات اجلامهريية طويلة املدى بين زوارها واملرتددين
عليها.

ـ تعدد وتنوع مصادر املعلومات  :Connectednessتسمح تطبيقات اإلعالم
االجتامع�ي بنرش مضامني وتدعيمها عن طري�ق ربطها بمصادر معلومات
خمتلفة ومتنوعة قد تكون من وسائل إعالم أخرى ،وقد تكون من تطبيقات
أخرى من اإلعالم االجتامعي .فاملدونة الواحدة يمكن أن تنرش حمتوى مدع ًام
بإح�االت إىل مدونات أخرى ،أو إىل أح�د املواقع اإلخبارية عىل اإلنرتنت
وهكذا..ال�خ .وهذه اخلاصية تؤكد اس�تفادة تطبيقات اإلعالم االجتامعي
من ميزة النرش عىل اإلنرتنت يف تسهيل الربط بني مصادر معلومات متنوعة.
وتضم تطبيقات اإلعالم االجتامعي الفئات التالية:

ـ شبكات التواصل االجتامعي وأشهرهاFacebook, MySpace :

ـ مواقع تش�ارك املحتوى (الص�ور والفيديو) وأش�هرهاYoutube, Flickr, :
Ustream

ـ مواقع التدوينات املصغرة وأشهرها Twitter

ـ املدونات  Blogsومتثل مذكرات رقمية عىل شبكة اإلنرتنت ،وتتنوع املجاالت
التي تغطيها حسب اهتاممات ورغبات األفراد.
ـ مواقع الكتابة التشاركية اجلمعية املفتوحة أمام إسهامات اجلمهور Wikis

أمهية توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف مكافحة املخدرات

حتظى ش�بكات التواصل االجتامعي بجامهريية كبرية بني مس�تخدمي شبكة
اإلنرتن�ت عىل مس�توى الع�امل ،فيتق�دم موق�ع  Facebookليحتل املرتب�ة الثانية ـ
بع�د موق�ع  Googleـ يف قائم�ة املواق�ع التي تس�جل أكرب معدالت تدف�ق للزوار
واملس�تخدمني عليه�ا وفق� ًا إلحصائيات موقع  Alexaاملس�ئول ع�ن متابعة تدفق
2
مستخدمي اإلنرتنت عىل املواقع املختلفة.
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وتتزايد معدالت استخدام شبكات التواصل االجتامعي باملثل وبشكل مطرد
يف البلاد العربي�ة .ومع احلاجة إىل اخلروج بمؤرشات واقعية ملعدالت اس�تخدام
تطبيقات اإلعالم االجتامعي املختلفة يف البالد العربية ،فإنه ال يمكن جتاهل صعوبة
حرص أعداد مس�تخدمي اإلنرتنت بدقة ،س�واء عىل مستوى االستخدام العام ،أو
االستخدام النوعي لتطبيقات حمددة عليها مثل مواقع تشارك املحتوى ،وشبكات
التواص�ل االجتامعي ...الخ وغريها من تطبيقات اإلعالم االجتامعي .بس�بب ما
يتس�م به هذا االستخدام من دينامكية ش�ديدة ترجع إىل النمو املتزايد والرسيع يف
أعداد مستخدمي اإلنرتنت ،وإىل اختالف معدالت استخدام تطبيقات بعينها عىل
الشبكة صعود ًا وهبوط ًا تبع ًا لظروف وعوامل خمتلفة.

وبرغ�م ذل�ك يمك�ن اخلروج بم�ؤرشات أولية م�ن خالل أح�دث التقارير
واإلحصاءات املتاحة حول معدالت اس�تخدام شبكات التواصل االجتامعي عىل
اإلنرتنت .فتشير اإلحصاءات األولية التي يقدمها موقع  Alexaاملختص برصد
حركة تدفق مس�تخدمي ش�بكة اإلنرتنت عىل املواقع املختلفة عىل مس�توى العامل،
وموق�ع االحتاد الدويل لالتصاالت إىل تزايد أعداد مس�تخدمي اإلنرتنت يف مرص
فبلغ�ت  14.5ملي�ون مس�تخدم يف نوفمرب  ،2009وصل�ت إىل نحو  17مليون
مستخدم يف فرباير  ،2010بام يمثل تقريب ًا نسبة  %22من إمجاىل تعداد السكان .منهم
 5ماليني تقريب ًا يستخدمون مواقع الشبكات االجتامعية  ،3وحيتل موقع Facebook
كأشهر مواقع شبكات التواصل االجتامعي املرتبة األوىل يف قائمة املواقع التي يقبل
املرصيون عىل استخدامها 4.ويتزايد باملثل استخدام شبكات التواصل االجتامعي
يف اململكة العربية الس�عودية التي وصلت أعداد مستخدمي اإلنرتنت فيه يف يونيه
 2010إىل نحو  10ماليني مستخدم (حتديد ًا  9.800.00مستخدم يف  30يونيه
 5.)2010و ي�أيت موقع التواصل االجتامع�ي  Facebookيف املرتبة الثالثة يف قائمة
6
املواقع التي يتدفق عليها مستخدمو اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية.
ويرجع تزايد معدالت اس�تخدام شبكات التواصل االجتامعي إىل ما تتمتع به من
تنوع جماالت استخدامها التي تشمل التشارك يف اآلراء واألفكار  ،ونرش وتداول الصور
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والفيديو ،إىل جانب استخدامها للرتفية والتسلية ،واستخداماهتا االخبارية ،واستخداماهتا
الرتوجيية والدعائية ،فضال عن استخداماهتا التسويقية والتجارية .وترجع أمهية توظيف
ش�بكات التواص�ل االجتامع�ي يف جم�ال مكافحة املخ�درات إىل ما تتميز به من سمات
وخصائص انعكست يف قدرات متكنها من النجاح إذا تم استثامرها وتوظيفها عىل نحو
سليم يف جمال العمل التوعوى بصفة عامة ،ويف جمال مكافحة املخدرات بصفة خاصة.

فه�ي تتمي�ز بقدرهتا عىل توظيف مصادر ومضامني إعالمية خمتلفة ومتنوعة
وبش�كل يسير ويف آن واحد ،وهو ما يتوافر هلا بفضل متتعها بإمكانات النرش عىل
وس�يط اإلنرتنت ،وهو ما يميزها بشدة عن وسائل االتصال اجلامهريية التقليدية.
كام أهنا تتيح حرية التواصل مع حرية االحتفاظ برسية البيانات واملعلومات اخلاصة
باملستخدم ،وهو ما يفيد جدا خاصة يف حاالت التعامل مع املدمنني وأرسهم ،ألهنا
توفر هلم إمكانية احلصول عىل املعلومات ومناقشة ما يعانون منه من مشكالت مع
التغل�ب عىل عقبة اخل�وف واخلجل من نظرة املجتمع .بل تس�تطيع توظيف فكرة
جلس�ات العالج اجلامعي للمتعافني من اإلدمان ،ولو بش�كل افرتايض عرب موقع
شبكات التواصل االجتامعي.
ومن أبرز ما يرفع من أمهية توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف محالت
التوعية بأخطار املخدرات ،ما تتيحه الطبيعة التشاركية والتفاعلية يف التواصل عرب
هذه الش�بكات ،وقدرهتا عىل الربط والتش�بيك بني األش�خاص واجلامعات ذوى
االهتامم�ات املشتركة واخللفيات الفكرية واملعرفية املتقارب�ة ،من إمكانية التطبيق
العملى الستراتيجية «من نظري إىل نظير أو  »Peer to peerالتي تقوم عىل توصيل
مضامني وأفكار التوعية املطلوبة عن طريق أفراد ينتمون إىل نفس املراحل العمرية
واخللفي�ات املعرفية لفئات اجلمهور املس�تهدفني بالتوعية ،ومن خالل قيام النظري
األول باتباع أسلوب غرس األفكار والقواعد والسلوكيات اإلجيابية يف بيئة النظري
املس�تهدف بالتأثري .وقد أظهرت الدراس�ات والتقاري�ر العلمية حول تقييم مدى
فاعلي�ة احلملات اإلعالمي�ة املوجهة ضد املخ�درات ،إىل أن تلك االستراتيجية
م�ن أكثر األس�اليب فاعلي�ة وكفاءة يف التعام�ل مع فئات اجلمهور املس�تهدفة من
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محالت التغيري االجتامعي 7.وبالنظر إىل فئات املراهقني والشباب حتديد ًا كجمهور
مس�تهدف من محالت التوعية ضد املخدرات ،يمكن افرتاض أن هذا األس�لوب
القائم عىل توصيل التوعية للشباب املستهدف من خالل نظرائهم من الشباب ممن
ً
فاعلا إىل درجة بعيدة يف
يت�م تدريبهم وإعدادهم نحو هذا اهلدف ،س�وف يكون
ضوء ما تتسم به فئة الشباب واملراهقني من رفض ومترد للنظرة الفوقية األبوية من
األجيال األكرب سن ًا.

إضاف�ة مل�ا س�بق ،فهي تس�تطيع توفير فرصة فعال�ة لتقديم الدع�م النفيس
واملعنوي ـ افرتاضي ًا ـ لألشخاص الذين يعانون حمنة اإلدمان ،وتستطيع مد جسور
التواصل بني من يتشاركون يف اهلم ذاته ،مهام بعدت بينهم املسافات .،واحلقيقة أن
ه�ذا اجلانب املتمثل يف الدعم النفيس ،ويف تبادل اخلربات العالجية بني من وقعوا
يف براثن اإلدمان ،الذي تتيحه شبكات التواصل االجتامعي بشكل رسيع وسلس
وآمن ورسى أيض ًا ـ إن أراد املدمن ذلك ـ يعىل من قيمة وأمهية الدور الذي يمكن
أن تقوم به يف هذا املجال.
إضافة إىل ما تتسم به من خصائص اتصالية ترفع من أمهية قدراهتا عىل العمل
يف مكافحة املخدرات ،تأتى ميزة االنتشار العريض واالستخدام الواسع ،واملتزايد،
والكثي�ف ،هلام�ن قبل فئات الش�باب العريب املختلفة ،مما يشير إىل قوة التأثريات
الت�ي يمك�ن أن تنجم عن هذا االس�تخدام .كام أنه يقاب�ل االنخفاض والرتدى يف
معدالت اس�تخدامهم لبعض وسائل االتصال اجلامهريية مثل الصحف بنوعيها؛
اجلرائد واملجالت ،إضافة إىل اإلذاعة.

املشكلة البحثيـة

تتمت�ع تطبيق�ات اإلعالم االجتامعي بصف�ة عامة ،وتلك التي تتميز هبا ش�بكات
التواصل االجتامعي من بني هذه التطبيقات ـ بفضل تنوع جماالت استخدامها ،فض ً
ال عن
كثافة معدالت هذا االس�تخدام كام سبقت اإلشارة ـ بأمهية كبرية يف التفاعل والتواصل
مع اجلمهور العام .غري أن االنتقال عرب هذه التطبيقات من اإلنتاج اإلعالمي االحرتايف
إىل إعلام املواطن الذي يقوم عىل خربات وممارس�ات الفرد الع�ادي ،يعني أن توظيف
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شبكات التواصل االجتامعي يف محالت التوعية اإلعالمية ضد مكافحة املخدرات أصبح
ال يتقيد باملؤسس�ات واهليئات القومية س�واء الرس�مية أو املدنية (مثل منظامت املجتمع
املدين) واملعنية بذلك النشاط ،وإنام يأيت توظيفها أيض ًا من جانب أي فرد يرى يف نفسه
اهتامم ًا هبذا املجال حتديد ًا أو بمجاالت خدمة املجتمع وتنميته عموم ًا .واحلقيقة أن هذا
االنتقال يف حد ذاته أمر طبيعى بحكم أن من أهم خصائص تطبيقات اإلعالم االجتامعي
التفاعلية أهنا مفتوحة للجمهور العام .غري أن املامرسة اإلعالمية والتوعوية العامة بعيد ًا
ع�ن جم�ال االحرتاف املهن�ي والتخطيط العلمي قد ينطوي عىل دالالت س�لبية جنب ًا إىل
جنب مع الدالالت اإلجيابية .فعىل سبيل املثال ال يمكن القول بأن مجيع محالت التوعية
اإلعالمي�ة املوجهة عرب ش�بكات التواصل االجتامعي نحو مكافح�ة املخدرات ممنهجة
وتسير وفق� ًا خلطة علمية حم�ددة األهداف واملالم�ح واآلليات .وهو ما يشير إىل أمهية
دراس�ة اجلوانب املختلفة اإلجيابية والس�لبية لتوظيف ش�بكات التواصل االجتامعي يف
محالت التوعية املوجهة ملكافحة املخدرات.

أما عىل جانب الدراسات اإلعالمية ،فنجد أن الطائفة العظمى منها انرصفت
ـ بطبيعة احلال ـ إىل دراسة توظيف وسائل اإلعالم اجلامهريي ،ووسائل االتصال
املبارشة يف محالت التوعية اإلعالمية ضد املخدرات ،بوصفه املسار األقدم واألكثر
شيوع ًا كام سبقت اإلشارة .وقطعت شوط ًا كبري ًا وقي ًام يف دراسة آليات وخطط هذا
التوظيف ،ويف تقييم آثاره ،ويف تقويم نامذج وخطط احلمالت اإلعالمية املطبقة.8
واحلقيقة أن بعض ًا من هذه الدراسات يرتبط بنشاط اهليئات املتخصصة يف مكافحة
املخدرات التي هتتم بمتابعة وتقييم أنش�طتها *.وهو أمر حيس�ب هلذه الدراس�ات
ال حيس�ب عليه�ا ،ألهن�ا تفيد بذل�ك يف توجيه املس�ار العمىل والتطبيق�ي للبحث
العلمى يف جمال مكافحة املخدرات .غري أنه من املالحظ عىل مس�توى الدراس�ات
اإلعالمية بصفة عامة ،والعربية بصفة خاصة ،الندرة الواضحة يف دراسة واختبار
اجلوانب املختلفة الستخدامات شبكات التواصل االجتامعي يف جمال التوعية ضد
(*)

ومن أبرز هذه املؤسسات املعهد القومى ملكافحة املخدرات ىف الواليات املتحدة األمريكية The

 .National Institute for Drug Abuseوعىل املس�توى العربى يوجد املجلس القومى ملكافحة
التعاطى واإلدمان ىف مرص ،واللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ىف اململكة العربية السعودية.
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املخدرات ،وربام يمكن تفسري ذلك يف ضوء أن اإلعالم اجلديد نفسه من املجاالت
البحثية اجلديدة التي تطرأها الدراسات اإلعالمية يف العامل العريب.
وبناء عىل ما سبق يوجد عامالن أساسيان حيددان املشكلة البحثية التي تتناوهلا الدراسة:
ً

•تزايد اس�تخدام شبكات التواصل االجتامعي يف جماالت عدة منها محالت
التوعية اإلعالمية ،غري أنه بسبب ما تنفرد به من خصائص كوسائل حديثة
لالتصال وللحصول عىل املعلومات ،واعتامدها عىل آليات عمل ختتلف متام ًا
عن آليات واسرتاتيجيات العمل يف محالت التوعية اإلعالمية عرب وسائل
اإلعلام التقليدي�ة ،فهي قد تواجه معوقات تؤثر س�لب ًا عىل كفاءة وفاعلية
استخدامها يف جمال التوعية ضد املخدرات.
•أم�ا العام�ل الثاين فيتمثل يف غلبة اهتامم الدراس�ات اإلعالمية التي تتناول
موض�وع محلات التوعي�ة بصف�ة عام�ة ،ومحلات التوعي�ة املوجهة نحو
مكافحة اإلدمان حتديد ًا بدراسة توظيف وسائل اإلعالم التقليدية ،ووسائل
االتصال التقليدي ،ومن ثم يوجد عدم توازن بني تزايد أمهية وتأثري شبكات
التواص�ل االجتامع�ي والدور الذي يمكن أن تق�وم به يف جمال التوعية ويف
مكافحة املخدرات ،وبني توافر الرؤية العلمية املطلوبة لفهم طبيعة توظيف
شبكات التواصل االجتامعي يف جمال مكافحة املخدرات ،وتنطلق يف ذلك
من فهم الشخصية العربية والسياق العام املحيط باستخداماهتا وتعامالهتا
م�ع ش�بكات التواص�ل االجتامع�ي ،حتى يمك�ن تصور أفض�ل اآلليات
املمكنة الستثامر إمكانات هذه الشبكات التفاعلية يف خماطبة الشباب العريب
املستهدف باحلامية من أخطار املخدرات.

أهداف البحـث وتساؤالتـه

يسعى البحث إىل تقديم رؤية علمية تطرح خطة عمل بآليات حمددة لتوظيف
مواقع ش�بكات التواصل االجتامعي يف مكافح�ة تعاطى وإدمان املخدرات بكافة
أشكاهلا ،انطالق ًا من دراسة واقع نامذج من محالت التوعية اإلعالمية املوجودة عىل
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موقع ش�بكة  .Facebookوينطوى ذلك اهلدف الرئيس�ى عىل عدد من األهداف
الفرعية التي نجملها فيام يىل:
ـ اس�تعراض ومناقش�ة خصائص ش�بكات التواصل االجتامع�ي وإمكاناهتا
االتصالية التي يمكن استثامرها يف احلمالت اإلعالمية ملكافحة املخدرات،
ومدى توظيفها يف عينة احلمالت اإلعالمية حمل الدراسة.
ـ الكش�ف ع�ن األه�داف املختلفة الت�ي يمكن حتقيقها من محلات مكافحة
املخدرات عرب مواقع شبكات التواصل االجتامعي .وحتديد واقرتاح اآلليات
التي يمكن من خالهلا حتقيق هذه األهداف.

ـ اس�تعراض ومناقش�ة سمات طرح املضامني املختلفة املوجهة نحو مكافحة
املخدرات يف محالت التوعية اإلعالمية عرب شبكات التواصل االجتامعي.

ـ مناقش�ة اخلصائ�ص واإلمكان�ات االتصالي�ة التي متيز اس�تخدام ش�بكات
التواص�ل االجتامع�ي يف جم�ال التوعية االجتامعي�ة املوجهة نح�و مكافحة
املخدرات ،وأوجه التميز والقصور يف توظيفها يف عينة احلمالت اإلعالمية
حمل الدراسة.
ـ حتديد عنارص التشويش واملعوقات التي يمكن أن تواجه استخدام شبكات
التواصل االجتامعي يف التعامل مع قضية املخدرات.
ـ اقتراح حم�ددات ومالمح النم�وذج الناجح يف توظيف ش�بكات التواصل
االجتامعي يف جمال مكافحة املخدرات.
وحيقق البحث تلك األهداف عرب سعيه إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ـ م�ا األهداف التي تس�عى محالت التوعية اإلعالمية عرب ش�بكات التواصل
االجتامعي إىل حتقيقها يف جمال مكافحة املخدرات؟ وما اآلليات التي تتبعها
يف تنفيذ األهداف السابقة؟

ـ ما سامت طرح املضامني املختلفة املوجهة نحو مكافحة املخدرات يف محالت
التوعية اإلعالمية عرب شبكات التواصل االجتامعي؟
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ـ ما اخلصائص واإلمكانات االتصالية التي متيز اس�تخدام شبكات التواصل
االجتامع�ي يف جم�ال التوعية االجتامعية املوجهة نح�و مكافحة املخدرات؟
وإىل أي مدى توظفها عينة احلمالت اإلعالمية حمل الدراسة؟
ـ ما عنارص التش�ويش واملعوقات التي قد تواجه توظيف ش�بكات التواصل
االجتامعي يف محالت التوعية اإلعالمية ضد املخدرات؟

ـ ما أبرز حمددات النموذج املقرتح لكفاءة توظيف شبكات التواصل االجتامعي
يف جمال مكافحة املخدرات؟

نوع الدراســة

تن�درج الدراس�ة حت�ت فئ�ة الدراس�ات االستكش�افية الوصفي�ة ،حي�ث إن جمال
استخدامات شبكات التواصل االجتامعي ـ بصفة عامة ـ من املجاالت البحثية احلديثة
التي تطرأها الدراسات العربية .واستخدام شبكات التواصل االجتامعي يف جمال التوعية
اإلعالمي�ة ـ حتدي�د ًا ـ مل حيظ بعد باالهتامم الكايف من البحوث العربية ،ربام برغم حداثة
العه�د بالظاه�رة نفس�ها ،ونعني بذلك تزايد اس�تخدامات الش�باب العريب لش�بكات
التواصل االجتامعي.

ويتبع البحث أسلوب التحليل الكيفي ،حيث ال يعني بتكرارات حضور أو غياب
خصائص الظاهرة بقدر ما يعني باستكشاف وتوصيف كافة خصائص ومكونات الظاهرة
حمل الدراس�ة من خالل مجع كافة البيان�ات املطلوبة عن واقع الظاهرة من بيئتها الفعلية
وهي ش�بكة اإلنرتنت ،وهو ما يفيد يف بناء تصور حمدد بش�أن توظيفها والتعامل معها
عىل النحو املرجو.

اإلطار املنهجي واإلجرائي للبحث
منهـجية البحـث
يتب�ع البحث أس�لوب حتليل املحت�وى الذي تم تطبيقه على عينة عمدية من
احلمالت اإلعالمية املوجه نحو مكافحة املخدرات عىل موقع ش�بكة .Facebook
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وتم تطبيق التحليل عىل كافة أش�كال املحتوى املنش�ور يف الصفحة الرسمية لكل
محل�ة م�ن احلمالت حمل الدراس�ة .ومتثلت وح�دة التحليل يف الصفحة الرس�مية
اخلاصة بكل محلة من عينة احلمالت اإلعالمية حمل الدراس�ة .واعتمد البحث يف
مجع البيانات عىل أداة حتليل املحتوى ،التي اشتملت عىل الفئات التالية :توصيف
األقسام التي تقوم عليها احلملة ،وخصائص املحتوى املطروح يف كل قسم منها من
حيث فئات املوضوعات ،واألفكار املطروحة ،ومدى توظيف خصائص وإمكانات
النشر الش�بكي التفاعيل فيها .إضافة إىل حتليل األبع�اد املتضمنة يف حمتوى احلملة
وتشمل :بعد االستهداف ،البعد اإلقناعي ،بعد التفاعلية ،بعد التدعيم ،واآلليات
التي يتم من خالهلا توظيف كل بعد منها.

عينـة البحـث

نوع العينة وطريقة سحبها

اعتم�د البح�ث يف ضب�ط اإلج�راءات املنهجي�ة على الب�دء بإجراء دراس�ة
استطالعية متهيدية عىل محالت مكافحة املخدرات عىل موقع التواصل االجتامعي
 .Facebookبدأت بعملية البحث عىل موقع الشبكة باستخدام حمرك البحث الداخىل
فيه ،وباالس�تعانة بالكلامت الدالة التالية« :املخدرات» « /اإلدمان» « /التعاطى»
« /البانجو» « /الوقاية» ،وتم إعداد قائمة باحلمالت التي أظهرهتا نتائج البحث،
ث�م تنقيته�ا من التك�رارات .وبنا ًء عليه ت�م تصفحها وحتديد معايير اختيار العينة
العمدي�ة الت�ي تكونت من أرب�ع محالت لكل منها صفحتها الرس�مية التي متثلها،
الت�ي من خالهلا مُتارس فعاليات احلملة عىل اإلنرتنت .وتتمثل معايري اختيار هذه
احلمالت فيام يىل:
 1ـ «معي�ار نم�ط /طبيعة املصدر املوجه للحمل�ة» ويتحقق من خالل معرفة
اجلهة املس�ئولة عن توجيه احلملة كام تعرب عن نفس�ها يف الباب التعريفي
( )Infoللصفح�ة الرس�مية للحمل�ة .وق�د أظهرت مؤرشات الدراس�ة
االستطالعية وجود ثالث فئات من احلمالت اإلعالمية تبع ًا ملن يصدرها:
أ ـ فئ�ة احلملات اإلعالمي�ة الش�عبية :ويت�وىل إصدارها أش�خاص من
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اجلمه�ور العام مم�ن لدهيم اهتامم خاص بالقضية وحس باملس�ئولية
االجتامعية ،وهي أكثر الفئات انتشار ًا وشيوع َا عىل .Facebook
ب ـ فئ�ة احلملات اإلعالمي�ة الت�ي تطلقها مؤسس�ات املجتم�ع املدنى
واجلمعيات األهلية.
ج ـ فئة احلمالت اإلعالمية الرسمية :ويتوىل إصدارها املؤسسات الرسمية
احلكومية العاملة يف جمال مكافحة املخدرات ،واملكلفة بمهام توظيف
كافة السبل املمكنة خلدمة ذلك اهلدف.
ومتت مراعاة حتقق هذا املعيار يف اختيار العينة العمدية للدراسة ،بحيث
متثل مفردات العينة احلاالت الثالثة (الشعبية ،الرسمية ،ومنظامت املجتمع
املدين).

 2ـ معيار «النشاط النسبي لفعاليات احلملة» ،ويظهر من خالل :مدى ثراء واستمرار
عملي�ة الط�رح والتعليق وأنش�طة التواصل عرب صفحة االس�تقبال الرئيس�ية
للحملة ،وتاريخ آخر أطروحة متت إضافتها .وتم االحتكام إليه يف تنقية اإلطار
الذي يتم منه اختيار احلمالت التي ختضع للدراس�ة من داخل الفئة الواحدة.
وكانت مؤرشات الدراسة االستطالعية قد أظهرت وجود بعض الصفحات
الت�ي ال تتضمن س�وى عدد حم�دود جد ًا من األطروحات ،فتم اس�تبعاد هذه
احلملات من االختيار .حيث تم اس�تبعاد الصفح�ات اخلاصة بكل من محلة
«صندوق مكافحة وعالج التعاطى واإلدمان» والتابع للجهة التي حتمل نفس
االسم ـ من مرص ،ومحلة «الوقاية املجتمعية» التابعة إلدارة مكافحة املخدرات
باملدين�ة املنورة باململكة العربية الس�عودية ،وذلك يف فئة احلمالت اإلعالمية
التي تطلقها جهات رس�مية .وأظهرت املؤرشات االس�تطالعية أيض ًا وجود
صفح�ات أخرى توقفت حركة إضافة األطروح�ات عليها منذ فرتات بعيدة
ترج�ع إىل ع�ام  ،2009وقد تم إقص�اء احلمالت التي توقف�ت حركة إضافة
األطروحات عليها منذ أول عام .2009

 3ـ معيار «مدى االنتش�ار وج�ذب االهتامم» ،ويتحقق هذا املعيار من خالل
مالحظ�ة ع�دد أعضاء الصفحة اخلاصة بكل محل�ة ،وهو ما يعطي داللة
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مبدئية ـ ولكنها غري حاسمة ـ حول حجم التدفق عىل احلملة ،والتعرض
ملحتواها والتش�ارك يف فعاليتها .وتم االحت�كام إليه يف اختيار احلمالت
التي ختضع للدراسة من داخل الفئة الواحدة ـ بعد تنقيتها من احلمالت
التي تتس�م باخلمود .وقد أظهرت مؤرشات الدراس�ة االس�تطالعية أن
أعىل معدالت اإلقبال عىل عضوية محالت مكافحة املخدرات عىل شبكة
 Facebookبلغت  7.825ـ حتى يوم  19أبريل  2011ـ وهي اخلاصة
بحملة «شباب بيحب بلده» ملكافحة التدخني واملخدرات .وبصفة رئيسية
أظهرت مؤرشات الدراس�ة االس�تطالعية اخلاصة بذل�ك املعيار وجود
الفئات التالية:

أ ـ فئة متثل أدنى معدالت للعضوية :حيث يقل عدد األعضاء عن 1000
عضو.
ب ـ فئة متثل املس�توى املتوس�ط من اإلقبال عىل العضوية :وفيها يرتاوح
عدد األعضاء من  1000إىل  3000عضو.
ج ـ فئ�ة متث�ل أعىل مع�دالت لإلقبال عىل العضوية :ويتج�اوز فيها عدد
األعضاء  3000عضو.

وقد تم االحتكام إىل هذا املعيار عند املفاضلة يف االختيار بني جمموعة احلمالت
الت�ي تنتم�ى إىل نفس الفئة ،حي�ث تم اختيار احلمالت الت�ي حظيت بأعىل معدل
من حيث اإلقبال عليها .فتم مث ً
ال اختيار محلة «ش�باب بيحب بلده»؛ ألهنا األعىل
يف مع�دالت التدف�ق عليها ،مقارنة بغريها م�ن احلمالت يف نفس الفئة (احلمالت
الرسمية).
خصائص العينة

بسبب طبيعة شبكات التواصل االجتامعي التي تقوم عىل ال تزامنية االتصال،
فقط اختلف البعد الزمني للمحتوى الذي تم إخضاعه للتحليل باختالف كل حالة
من حاالت العينة ،ومل تر الباحثة رضورة علمية لتوحيد الفرتة الزمنية التي يتم حتليل
املحتويات املنش�ورة خالهلا ،حيث ال يتفق ذلك مع اهتامم البحث ،بينام يف املقابل
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سعت إىل حتقيق أكرب قدر من االمتداد الزمنى ملالحظة وتوصيف حمتوى احلمالت
اإلعالمية حمل الدراس�ة ،وذلك عن طريق مس�ح وحتليل املحتوى املطروح يف كل
محلة منها بالرجوع ألقدم األطروحات واملشاركات التي يمكن اسرتجاعها وهو ما
خيتلف تبع ًا لتفاوت مدى النشاط يف حركة الطرح والتفاعل عرب الصفحة اخلاصة
باحلملة عىل موقع  .Facebookونس�تعرض فيام يىل خصائص مفردات العينة التي
تم اختيارها وفق ًا للمعايري التي سبق ذكرها:
 1ـ الصفح�ة اخلاصة بحملة «محاية ملكافحة املخدرات ـ عمرو خالد» :وهي
متثل فئة احلمالت التي تطلقها منظامت املجتمع املدنى .وقد أطلقتها مجعية
«صناع احلياة» إحدى اجلمعيات اخلريية الناشطة يف جمال خدمة املجتمع.
وقد أظهرت الدراس�ة االس�تطالعية وجود ما يزيد عىل  50محلة توعية
ضد املخدرات عىل ش�بكة  Facebookتشترك مجيعها يف اختاذ اس�م محلة
«محاية» وشعار احلملة التابعة جلمعية صناع احلياة ،وهذه احلمالت تأتى
من جانب متطوعني أفراد لتدعيم احلملة األساسية .وقد تم اختيار محلة
«محاي�ة» الت�ي أكدت يف بياهن�ا التعريفي تبعيتها ملؤسس�ة «صناع احلياة»،
إضافة لكوهنا األعىل أيض ًا يف معدالت تدفق األعضاء عليها ،ويبلغ عدد
أعضائها  2.157عضو ًا حتى تاريخ سحب العينة يف  19أبريل ،2011
أي أهنا أيض ًا تقع يف فئة احلمالت التي حتظى بمعدالت إقبال متوسطة.
 2ـ الصفحة اخلاصة بحملة «شباب بيحب بلدة» ومتثل فئة احلمالت الرسمية ،حيث
تتبع صندوق مكافحة وعالج التعاطى واإلدمان بجمهورية مرص العربية .وهي
األعىل يف معدالت اإلقبال عليها بني احلمالت الرسمية املوجهة نحو مكافحة
املخدرات .حيث بلغ عدد أعضائها حتى تاريخ سحب العينة  7.825عضو ًا.
وهي بذلك تقع يف فئة احلمالت التي حتظى بمعدالت إقبال مرتفعة.

 3ـ الصفح�ة اخلاص�ة بحمل�ة «ض�د املخ�درات» :وهي متثل فئ�ة احلمالت
الش�عبية .ويبلغ عدد أعضائها  277عضو ًا ـ حتى تاريخ س�حب العينة
يف  19أبري�ل  ،2011وم�ن ث�م فه�ي تقع يف فئة احلملات التي حتظى
بمعدالت إقبال منخفضة.
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 4ـ الصفح�ة اخلاصة بحملة «مرش�د تعايف لعلاج اإلدمان» :وهي متثل فئة
احلمالت الشعبية .ويبلغ عدد أعضائها  104أعضاء ـ حتى تاريخ سحب
العينة يف  19أبريل  ،2011ومن ثم فهي تقع يف فئة احلمالت التي حتظى
بمعدالت إقبال منخفضة.
وقد حقق اختيار مفردات العينة عىل النحو السابق املزايا التالية:

ـ متثيل جلميع فئات محالت التوعية اإلعالمية التي تم رصدها س�واء ش�عبية،
أو رسمية أو تابعة ملنظامت املجتمع املدنى.

ـ استبعاد احلمالت التي تتسم بالركود يف حركة التدفق والتواصل من خالهلا.

اإلطار النظرى للبحث

ت�أيت نظري�ات التس�ويق االجتامعي كإطار نظ�رى مهيمن أثبت وج�وده ونجاحه
يف الدراس�ات اإلعالمية التي اهتمت بتقييم ودراس�ة أثر احلمالت اإلعالمية وأنش�طة
التوعي�ة املختلف�ة يف جماالت التنمية االجتامعية ومنها مكافح�ة املخدرات .وهي تركز
عىل تسويق املعلومات واملعرفة التي يتبناها املجتمع الكتساب القيم االجتامعية ،وتعترب
9
امتداد ًا لنظريات اإلقناع لكنها ختتص باحلمالت اإلعالمية املوجهة.

ويف إطار توظيف نظريات التسويق االجتامعي استندت الغالبية العظمى من
الدراسات اإلعالمية السابقة إىل املدخل الذي يتناول محالت التوعية اإلعالمية من
خالل الرتكيز عىل مراحل التأثري اإلقناعى التي تتبعها .فاس�تخدمت نظرية فجوة
املعرفة يف قياس التأثريات املعرفية التي يمكن أن حتققها محالت التوعية اإلعالمية
م�ن خلال تتبع التغيري الذي حيدث معرفي ًا لدى األف�راد عن موضوع احلملة عرب
فترة م�ن الزمن ،كام وظفتها يف حتديد املتغريات الوس�يطة الت�ي يمكن أن تؤثر يف
توس�يع أو تضييق الفجوة املعرفية وتش�مل :املس�تويني االجتامعي واالقتصادي،
اخللفي�ة املعرفية للمبحوثني ،اخلصائ�ص الديموجرافية ،العمليات االنتقائية التي
يق�وم هبا املبحوث�ون جتاه موضوع محلة التوعية ممثل�ة يف اإلدراك والفهم والتذكر،
وم�دى احلاج�ة الكتس�اب معرفة ع�ن موضوع احلمل�ة .كام اس�تخدمت نموذج
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التأثريات اهلرمية املتدرجة  Model of Hierarchy Effectsلـ ،)1989( McGuire
ويقوم عىل فكرة اإلقناع املرحىل لألفراد التي تبدأ بإحداث التأثريات البسيطة مثل
التأثير يف املعرف�ة واإلدراك ،ثم تتجه نحو غرس الص�ور الذهنية ،وإغراء املتلقني
باالهتامم والبحث عن املعلومات إىل أن يصلوا إىل مرحلة اختاذ القرار السليم الذي
من املفرتض أن يتبعه س�لوك فعيل ،ويتم هذا عن طريق رصد التأثريات احلاصلة
10
بواسطة األسلوب اإلحصائي.

ووفق� ًا هل�ذا النموذج املرحلي للتأثري ال�ذي يمكن أن تتبعه محلات التوعية
اإلعالمي�ة ،توجد ثالثة أن�واع من التأثريات وهي :التأثيرات املعرفية ويقصد هبا
التغييرات الت�ي حتدث يف معلومات اجلمهور ومعرفته م�ن خالل تقديم كم كبري
ومتن�وع م�ن القضايا أو املوضوعات الت�ي هتمه .والتأثريات الت�ي ترتبط باالجتاه
ويقص�د به الس�لوك الكامن الذي يمك�ن أن ينبئنا باألعامل التي س�يقوم هبا الفرد
يف املس�تقبل .والتأثيرات الس�وكية بمعن�ى التغييرات يف الس�لوك العلني ألفراد
11
اجلمهور.
وبرغم شيوع استخدام نموذج التأثريات املتدرجة يف عدد كبري من الدراسات
اإلعالمي�ة التي عنيت بموضوع محالت التوعية اإلعالمية ،إال أنه ال يبدو متس�ق ًا
م�ع خصائ�ص الظاهرة اإلعالمية التي يتناوهلا موض�وع البحث الراهن ،ونفصل
ذلك فيام يىل.
ال يتحق�ق بالرضورة يف احلمالت اإلعالمية املوجهة عرب ش�بكات التواصل
االجتامع�ي رشط الطبيعة النظامية املتسلس�لة واملمنهجة التي يمكن أن تتحقق يف
احلمالت اإلعالمية األخرى عرب وسائل االتصال التقليدية املتعارف عليها ،برغم
أهنا تبقى محالت موجهة ومقصودة .وهو ما ال يمثل أي نقيصة فيها ،بقدر ما يعرب
عن أحد سامهتا ،والتي يمكن أن نلمسها من وجود محالت توعية ضد املخدرات
اتس�مت بكوهنا محالت «ش�عبية» املصدر بمعنى أهنا ال تعرب عن جهة أو مجاعة أو
كيان مؤسسى معني مسئول عن التخطيط للحملة وفق ًا ملراحل وخطوات التخطيط
املتعارف عليها .وهو األمر الذي يكس�ب هذه احلمالت طابع ًا أقرب إىل التلقائية
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والعفوية يف الس�عى نحو هدف التأثري .ومن ثم يكون من غري املناس�ب االستعانة
باملداخ�ل النظري�ة التي ركزت عىل تقييم فاعلية ونجاح محالت التوعية اإلعالمية
يف ضوء تتبع وحتليل مراحل التأثري التي اتبعتها حتى حتقق الغرض املطلوب منها.

األم�ر الثان�ى الذي يرصفنا عن الرتكي�ز عىل مراحل التأثير كمدخل نظرى لفهم
وتقييم محالت التوعية اإلعالمية عرب شبكات التواصل االجتامعي ،هو أن ذلك املدخل
يغفل خاصية مهمة جد ًا يف الظاهرة اإلعالمية حمل الدراسة ،وهي خاصية وثيقة الصلة
بطبيعة ش�بكة التواصل االجتامعي ذاهتا كوس�يط لالتصال تس�تخدمه هذه احلمالت يف
التوعي�ة والتأثير .تتمثل هذه اخلاصية يف حالة التفاعلية والتش�اركية التي تتم يف إطارها
محل�ة التوعي�ة عرب ش�بكة التواصل االجتامعي ،وه�ذا التفاعل بطبيعة احل�ال يكون بني
جمموع األش�خاص املرتددي�ن عىل الصفحة اخلاصة باحلملة على موقع التواصل .وكل
منهم يدىل بدلوه وأفكاره ومس�امهاته ،وكل منهم قد يضيف ش�يئ ًا ملن سبقه ويبنى عليه،
أو ق�د هيدم�ه ويقدم بدي ً
ال عنه ،أو قد يكتفي بتدعيمه وتكراره والتأكيد عليه..الخ .هذه
التلقائية يف مسار احلملة معناها أن احلملة جتدد نفسها بنفسها وتعدل مسارها بني احلني
واآلخ�ر ،ووارد ج�د ًا أن تتعطل يف منعطف ما وال تتقدم عنه ،وكل هذا يركز االنتباه ال
على رص�د مدى كفاءهت�ا يف تتبع مراحل التأثير اإلقناعي ،ولكنه يرك�زه يف املقابل عىل
طبيع�ة التفاع�ل بني عنارص ومكونات اإلقن�اع والتواصل التي توظفه�ا احلملة ،وتأثري
ذلك يف نجاحها أو فشلها.

ولذا فإن الرتكيز عىل املراحل التي يسري وفق ًا هلا التأثري عرب آليات احلملة ،ال
يتي�ح فه�م الطريقة التي يعمل هبا بعد التفاعل والتش�ارك يف االتصال بني أطراف
احلمل�ة م�ع أنه بع�د جوهرى جدا فيها ،ومعيار فارق بش�كل رئيس�ى بني محالت
التوعية اإلعالمية التي تس�تخدم وس�ائل االتصال التقليدية فيغلب عليها املنحى
الرأس�ى املوجه من املس�ئولني عن محلة التوعية وخمططيها إىل اجلمهور املستهدف،
وبني محالت التوعية اإلعالمية التي حتملها صفحات شبكات التواصل االجتامعي
التي تتبع منحى حتاوري ًا وتشاركي ًا يف التفاعل وال تسري يف مسارات رأسية موجهة،
إىل احل�د ال�ذي يمكن معه افرتاض أن جهد الرتويج والتس�ويق االجتامعي لفكرة
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احلمل�ة وهدفه�ا يتم عىل نحو تش�اركي وكأنه مس�ئولية مجاعي�ة تتحقق من إمجاىل
مسامهات وتفاعالت املشاركني يف احلملة إليكرتوني ًا .وعىل النحو السابق ،تقرتب
إىل حد كبري يف محالت التوعية اإلليكرتونية عرب شبكات التواصل االجتامعي فرص
التكافؤ بني املستهدف من محلة التوعية ومصدرها ،من حيث قدرهتام عىل التحكم
يف االتصال والتأثري يف جمراه ،حتى وإن بقي املسئول عن الصفحة قادر ًا عىل حذف
بعض املشاركات أو األعضاء ،وحتى إن بقي هو املسئول األول عن مالحظة مدى
تط�ور احلملة واجتاهها نحو هدفه�ا أو انحرافها عنه .وهو ما يدلنا من جانب آخر
إىل أمهية االلتفات إىل احتامل وجود تأثريات مقصودة وأخرى غري مقصودة حلملة
التوعية «اإلليكرتونية» ،كام أن هذه التأثريات غري املقصودة قد تكون «س�لبية» أو
إجيابية» ،حسب مشاركات األعضاء وحسب تفاعلهم عرب الصفحة.

تأسيس� ًا عىل ماس�بق ال ينصب أهم ما ينبغي الرتكيز عليه يف دراس�ة محالت
التوعية اإلعالمية «اإلليكرتونية» عىل دراسة املسار املتسلسل املتدرج الذي تسري فيه
من أجل بلوغ هدفها يف التأثري سواء بالبدء بالتأثري يف املعارف ،ثم االجتاهات ،ثم
سلوكيات اجلمهور املستهدف ،وإنام يف مدى قدرهتا عىل توظيف مكونات وعنارص
عملية التأثري نفسها عىل النحو الذي يمكنها من بلوغ هدفها ،ويكمن أيض ًا يف حماولة
فه�م طبيعة التفاعل بني هذه املكونات ،ومدى قدرهتا عىل مواجهة املتغريات التي
متثل معوقات أمامها أو تفاعلها عىل النحو الذي يقلل من التأثريات اإلجيابية املطلوبة
منه�ا .ينطل�ق البح�ث إذن من مدخل نظرى يركز يف تناول�ه حلمالت التوعية عىل
مكونات عملية التأثري اإلقناعي التي توظفها محالت التوعية «اإللكرتونية» .وهو
ما يتس�ق مع موضوعه ومع الظاهرة حمل الدراس�ة ،ويس�مح بإبراز وفهم الفروق
املمكنة بني توظيف اإلعالم اجلامهريي التقليدي يف محالت التوعية اإلعالمية ضد
املخ�درات ،وبني توظيف اإلعالم االجتامع�ي يف ذات الغرض ،عىل النحو الذي
يساعد البحث يف حتقيق هدفه العميل والتطبيقي.
حي�دد البح�ث املكون�ات أو العن�ارص الت�ي تش�كل يف جمملها عملي�ة التأثري
اإلقناعي بمكونات عملية االتصال ،وتش�مل :املصدر املوجه للحملة اإلعالمية،

24

توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف مكافحة املخدرات

الرس�الة اإلعالمية املوجهة ،وس�يلة االتصال التي يتم االعتماد عليها ،املتغريات
والظروف املحيطة التي تتدخل بالتأثري يف نجاح أو فشل وصول الرسالة ،اجلمهور
املستهدف ،التأثريات املعرفية والوجدانية والسلوكية املطلوب حتقيقها من احلملة
اإلعالمية.

ويتف�ق ذلك مع ما س�بق وصاغ�ه  )1998( McQuailوأطل�ق عليه نموذج
عملية التأثري االقناعى يف احلمالت اإلعالمية«Model of Campaign Influence
 ،»Processمشير ًا في�ه إىل أن أنه عادة ما يكون مص�در احلمالت اإلعالمية عبارة عن
مجاع�ة أو هيئ�ة أو منظم�ة ،أي أنه غالب ًا ما يكون مصدر ًا مجعي� ًا وليس فردي ًا ،وأنه كلام
ازدادت ش�هرة ومصداقية مصدر احلملة اإلعالمية واملكانة التي حيتلها يف املجتمع دعم
ذل�ك التأثيرات املتحققة من احلملة عىل نحو أكثر فاعلية .وحدد املتغريات الوس�يطة

الت�ي تلع�ب دور املحف�ز أو املثبط لنج�اح عملية التأثير االقناعي وبل�وغ احلملة
اإلعالمية غايتها يف عوامل ترتبط بالفرد نفس�ه وتتمثل يف االنتباه ،اإلدراك ،وقوة
دافعية الفرد جتاه هدف احلملة ،وعوامل تتصل بالسياق املحيط به وتشمل موقف
12
اجلامعة املحيطة بالفرد جتاه موضوع احلملة.

تبقي إذن مكونات عملية االتصال اإلقناعي هي نفسها املكونات املتعارف
عليها يف أي وسيلة اتصال ،إال أن األبعاد اجلديدة واملختلفة هلذه املكونات والتي
تعكس الطبيعة املميزة لش�بكات التواصل االجتامعي هي ما يعول عليها يف فهم
وحتديد أوجه التميز املمكنة وكذلك أوجه القصور املحتملة يف توظيف ش�بكات
التواصل االجتامعي يف التسويق االجتامعي للفكر املضاد لتعاطي وإدمان املخدرات.
وهذه األبعاد والطريقة التي تعمل هبا يف تفاعل مكونات عملية االتصال االقناعي
يف محالت التوعية اإلعالمية املوجهة نحو مكافحة املخدرات هي جوهر الظاهرة
التي يسعى البحث نحو استكشافها وفهمها.
ويمكن تقسيم عملية االتصال اإلقناعي عرب شبكات التواصل االجتامعي إىل ثالث
وحدات رئيس�ية :املدخالت ،والعمليات ،واملخرجات .حيث يندرج حتت املدخالت:
خصائص وسيلة االتصال وسامت املحتوى الذي حتمله ،جمموعة التفاعالت التي حتدث
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وتؤث�ر يف املحت�وى (بني اجلمهور ومع املصدر املوجه للحملة) ،حيث نتخىل يف دراس�ة
احلملات اإلعالمية عىل ش�بكات التواصل االجتامعي عن النم�وذج التقليدى اخلطي
(املص�در ـ املتلق�ي) ونتجه يف املقابل إىل التعامل مع الطرفني بوصفهام أقرب إىل اجلامعة
التي ترتبط بشكل شبكي وتتبادل األدوار االتصالية .بينام يندرج حتت العمليات :جمموعة
العمليات املعرفية واإلدراكية التي يقوم هبا الفرد يف معاجلة املحتوى ،إضافة إىل املتغريات
والعوامل الوسيطة التي يمكن أن تؤثر يف تفعيل أو تثبيط تأثري املدخالت .أما املخرجات
فيندرج حتتها :النتائج والتأثريات عىل مستوى املعارف ،وتشكيل االجتاهات والتأثريات
الس�لوكية .وه�ي تنتج عن معاجل�ة املدخالت التي يقوم هبا الفرد املس�تهدف ،يف إطار
السياق الذي حتدث فيه عملية االتصال اإلقناعي.
وبن�ا ًء علي�ه ،فإن دراس�ة خصائص وإمكان�ات احلمالت اإلعالمي�ة املوجهة عرب
ش�بكات التواص�ل االجتامعي ملكافحة املخ�درات ،وما تنطوى عليه م�ن أوجه متيز أو
قصور يف مدى تفعيل االس�تفادة من خصائص هذا الوس�يط االتصايل التفاعيل تقتيض
دراسة ما ييل:
 1ـ املصدر املوجه للحملة اإلعالمية عرب شبكة التواصل االجتامعي :وندرسه من
خالل طبيعته أو ُبعد التكوين من حيث كونه مصدر ًا شعبى ًا ،أو مؤسسى ًا يمثل
إح�دى منظمات املجتمع املدين ،أو مصدر ًا رس�مي ًا يمثل جهة حكومية معنية
بمكافحة املخدرات .ويف هذا الشأن نبحث يف مدى عالقة طبيعة املصدر املوجه
للحملة اإلعالمية بتوظيف إمكانات شبكات التواصل االجتامعي واالستفادة
منه�ا يف احلملة ضد املخدرات ،مدى انع�كاس طبيعة املصدر املوجه للحملة
على حتاورية وتفاعلية االتصال بينه وبني اجلمهور املس�تهدف ،ومدى احلرية
التي يسمح هبا يف مشاركات اجلمهور.

 2ـ املكون الثاين وهو الوسيط االتصايل املستخدم يف احلملة املوجهة ملكافحة
املخ�درات وهو ش�بكة التواصل االجتامع�ي  ، Facebookوندرس هذا
املكون من خالل الرتكيز عىل السامت واخلصائص االتصالية التي متيزه،
وتشمل بعد ًا تقنى ًا ،وبعد معلوماتى ًا ،وآخر اجتامعي ًا .يظهر ذلك يف مالمح
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وتطبيقات التفاعلية التي يتم اس�تثامرها يف احلملة من أجل التواصل مع
اجلمهور املستهدف ،ويف مدى تنوع وسائط املعلومات التي يتم توظيفها،
ويف م�دى تعدد مصادر املعلومات التي يمكن طرحها .وندرس األبعاد
الس�ابقة يف ارتباطه�ا باملك�ون الت�ايل «املحتوى» من خلال حتليل مدى
توظي�ف خصائص الوس�يط االتصايل بأبعادها الس�ابقة الذكر يف تقديم
حمتوى احلملة اإلعالمية.

 3ـ املكون الثالث وهو املحتوى املوجه نحو مكافحة املخدرات ،وألن املحتوى
كمكون يف عملية االتصال وثيق الصلة بخصائص وسيلة االتصال التي
حتمله ،تقوم إذن دراس�ة حمتوى احلمالت اإلعالمية «اإلليكرتونية» عرب
شبكات التواصل االجتامعي ،عىل األبعاد التالية:
ـ البع�د املع�ريف :ويظهر يف األفكار واملع�ارف واملوضوعات التي يتم طرحها
يف حمت�وى احلمل�ة ،هبدف التأثري يف اجلمهور املس�تهدف .ونقس�مها ما بني
مضامين تس�تهدف تصحيح املعلوم�ات واملفاهي�م والتص�ورات اخلاطئة
لدى الش�باب إزاء تعاطى وإدمان املخدرات ،ومضامني تستهدف إكساهبم
املع�ارف الالزم�ة التي ال يعرفوهنا ،إضافة إىل املضامني التي ترش�د األفراد
نحو اخلربات واملهارات احلياتية املطلوبة للتعامل مع مواقف احلياة املختلفة
التي قد تدفعهم إىل اإلدمان.

ـ بعد االستهداف :اآلليات التي يتم استخدامها يف تصويب رسائل حمددة
نحو فئة معينة من اجلمهور تكون أكثر احتياج ًا هلذه الرسائل (ختصيص
الرس�ائل) .وطرق تنشيط فئات أخرى متوقعة من اجلمهور واملقصود
هبا اجلمهور املحتمل الذي ال جيد الفرصة لالس�تجابة رغم اس�تعداده
الكامل هلا.
ـ البعد اإلقناعي :آليات التأثري التي يعتمد املحتوى اإلقناعي عىل توظيفها
(تصميم املنبه واالستجابة ،تصميم الدافعية ،التصميم املعريف) ،وآليات
بناء الصور الذهنية واالنطباعات بام خيدم موضوع احلملة.
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ـ البع�د التفاعلي :ويمثل البع�د االجتامعي للتفاعلية الت�ي يتم توظيفها،
وه�و يظهر من خالل دراس�ة ص�ور التفاعل والتش�ارك التي يتضمنها
املحت�وى حتى يت�م تدعيم الرس�ائل املوجهة إىل اجلمهور املس�تهدف،
وتشجيعه عىل اختاذ دور إجيايب والتأثري يف اآلخرين ،وآليات إثارة اهتامم
األف�راد وإغرائهم بالبح�ث عن املزيد من املعلومات ،وآليات اس�تثامر
قدرة ش�بكات التواصل االجتامعي عىل مج�ع األفراد ذوي االهتاممات
املشرتكة يف جمموعات تتبادل اخلربات واملعارف واآلراء إزاء موضوعات
اهتاممها وهو ما يمثل أمهية كبرية يف محالت مكافحة املخدرات ،حيث
تبرز احلاج�ة إىل توظيف فكرة املس�اندة والدعم النفسي واملعنوى ملن
يعانون مشكلة اإلدمان سواء من الشباب أنفسهم أو من أرسهم ،إضافة
إىل إمكانية توظيف فكرة جلسات العالج اجلامعي كام سبقت اإلشارة.

ـ بعد التدعيم :آليات إثارة الرغبة يف اختاذ القرار أو املوقف وهذه املرحلة
م�ن املراحل احلرجة يف احلملة اإلعالمي�ة فمتى عرف الناس وأدركوا
املوضوع أو الفكرة ،أو حتى قاموا بتشكيل صورة ذهنية جتاهها ،فإهنم
يف هذه احلالة سيكونون أكثر استعداد ًا الختاذ القرار العقالين أو ترتيب
األولويات واختاذ املواقف .ويظهر هذا البعد يف مدى تضمني املحتوى
املعلومات واإلرشادات عن اهليئات التي متكن الفرد من ترمجة دافعيته
إىل تصرف ،وم�دى توفر أس�اليب وطرق تس�اعد األفراد على تنفيذ
السلوك املطلوب.

 4ـ املك�ون الرابع ويش�مل املتغريات الوس�يطة التي يمك�ن أن تكون معوقة
حلدوث التأثري .وهي إما أن أن تكون ذات صلة بالفرد نفسه (مثل عدم
اهتامم�ه بموض�وع احلمل�ه وعدم دافعيته هل�ا) ،أو أهنا تك�ون ذات صلة
باحلملة وموضوعها ،أو السياق الذي حتدث فيه عملية االتصال .ولكننا
نخت�ص يف موضوع البحث بمحاولة استكش�اف املتغريات ذات الصلة
باحلملة متييز ًا هلا عن املتغريات الوس�يطة ذات الصلة بالفرد نفس�ه والتي
ال تتأتى دراستها إال من خالل دراسة األفراد املستهدفني من احلملة.
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نتائـــج الدراســـــة
نس�تعرض فيام يىل النتائج التي خلصت إليها الدراس�ة من حتليل عينة من محالت
التوعي�ة اإلعالمي�ة يف جمال مكافحة املخدرات ،والتي اعتمدت عىل ش�بكات التواصل
االجتامعي كوسيط اتصايل .ونستعرض النتائج مقسمة إىل أربعة حماور هي:

ـ األهداف التي تس�عى محالت التوعية اإلعالمية لتحقيقها يف جمال مكافحة
املخدرات من خالل توظيف شبكات التواصل االجتامعي.
ـ سامت عرض وتوظيف املضامني واملوضوعات يف عينة احلمالت اإلعالمية
عىل شبكة  Facebookنحو مكافحة املخدرات.
ـ اخلصائ�ص واإلمكان�ات االتصالي�ة التي تس�تخدمها محلات التوعية حمل
الدراسة يف مكافحة املخدرات ،واآلليات التي تعتمد عليها.

ـ معوقات االتصال التي تواجه توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف محالت
التوعية اإلعالمية يف مكافحة املخدرات ،واآلليات املقرتحة للتعامل معها.

وأخير ًا ،نختت�م عرض النتائ�ج بتصور حمددات نموذج ناجح لتوظيف ش�بكات
التواصل االجتامعي يف جمال التوعية ومكافحة املخدرات.

أو ًال :األهداف التي تسعى احلمالت اإلعالمية نحو حتقيقها يف جمال مكافحة
املخدرات من خالل توظيف شبكات التواصل االجتامعي
ختتل�ف األه�داف التي تس�عى احلمالت اإلعالمي�ة املوجهة نح�و مكافحة
املخدرات لتحقيقها باستخدام شبكات التواصل االجتامعي .حيث ينبغي التمييز
بين هدفني رئيس�يني أس�فر عنهما حتليل عينة احلملات اإلعالمية حم�ل البحث،
ونستعرضهام يف إطار فكرة إسرتاتيجية من نظري إىل نظري :
 1ـ ه�دف التعبئـ�ة والرتويج والتواصل مع «النظري األول /اإلجيايب» أو الش�باب
املطل�وب جذب�ه وحث�ه عىل االشتراك يف أنش�طة التوعية التي ت�روج هلا محلة
مكافحة املخدرات وتقوم عليها.
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 2ـ هدف التوعيـة والتواصل مع «النظري الثاين /املطلوب توعيته ضد املخدرات»
أو الش�باب الذي تس�تهدف احلمل�ة توعيته�م بأخطار املخ�درات واإلدمان
ووقايته�م منها ،أو الش�باب الذي س�قط بالفعل ضحية لإلدمان وتس�تهدف
احلملة إرشادهم لسبل العالج وجتاوز املحنة.

أ ـ وين�درج توظي�ف محلة «محاي�ة ملكافحة املخدرات» لش�بكة التواصل
االجتامع�ي  Facebookحت�ت اهلدف األول فق�ط ،حيث هدفت إىل
حتوي�ل هؤالء الش�باب إىل «أجهزة إعلام متحركة وقنوات فضائية
متحركة ،تؤثر يف جمتمع الش�باب العريب واملس�لم»« ،كل هدفنا أن
نبلغ أكرب قدر ممكن من الناس هبذه احلملة ودائ ًام نرجع ملوقع األستاذ
عمرو خالد لنس�جل اإلنجازات» .كام ورد ضمن حمتويات القس�م
التعريفي للحملة ،وكام اتضح من حتليل املحتوى نفسه .حيث أظهر
حتلي�ل املوضوع�ات واألفكار املتضمنة يف حمتوى محل�ة «محاية» أهنا
استخدمت صفحتها عىل املوقع لتكون :حمطة للرتويج ألنشطة احلملة
عىل أرض الواقع ،ووسيلة للتواصل بني الشباب املنخرط يف احلملة/
ووس�يلة جلذب املزيد من الش�باب العريب واملسلم للتعاون يف نرش
وتفعيل احلملة /ووسيلة للتعريف بأخبار وانجازات احلملة .وعىل
النحو الس�ابق تعمل الصفحة الرسمية للحملة عىل موقع التواصل
االجتامع�ي كآلية م�ن بني آليات أخ�رى تروجيية وتس�ويقية عديدة
توظفه�ا احلملة .وهو ما يشير إىل الطاب�ع التكامىل آلليات الرتويج
التي سعت احلملة إىل توظيفها من خالل العمل عىل استثامر وجودها
يف الواقع االفرتايض يف الرتويج ألنش�طة التوعية التي متارس�ها عىل
أرض الواقع املادي.
ب ـ بينام سعت يف املقابل محلة «شباب بيحب بلده» نحو اتباع رؤية أكثر
شمولية واتساع ًا وأكثر عمق ًا يف الوقت ذاته يف التعامل مع موضوع
التوعي�ة ضد املخدرات ـ وهو ما يعكس�ه االس�م ال�ذي تم اختياره
للحملة ـ وقد ظهر ذلك من خالل أمرين:
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ـ االجت�اه نح�و توظي�ف صفحتها عىل ش�بكة التواص�ل االجتامعي
 Facebookلتحقيق اهلدفني الس�ابق اإلش�ارة هلما ،حيث مل تقترص
احلمل�ة ـ من خالل حمتواها ـ على التواصل مع النظري األول فقط
أو الثاين فقط ،بل عملت عىل اجلمع بني تعبئة الشباب ملامرسة دور
إجيايب يف محلة التوعية والعمل عىل دعوة أكرب عدد ممكن من اآلخرين
للمشاركة يف متديد وتوسيع أنشطة احلملة ،إضافة إىل التواصل مع
الفئات التي حتتاج إىل تدخل وعالج وتوعية بشكل مبارش .لذا فقد
جاء اإلعالن عن أنش�طة الصندوق من خالل الصفحة ،والدعوة
للمشاركة فيها ،موجه ًا نحو كل من النظري األول «اإلجيايب» والنظري
الثاين املستهدف بالتوعية والوقاية.

ـ االجتاه نحو مواجهة مشكالت املخدرات والتدخني ولكن بطريقة
غير مب�ارشة عن طريق مواجه�ة الضغوط واألس�باب التي تدفع
الش�باب نح�و اإلدم�ان والتعاطي ،وع�ن طريق العم�ل عىل نرش
روح تع�اون إجيابي�ة ،رافعة ش�عار «نفك�ر ،نبدع  ،نغير» ،للحث
عىل رضورة التأين والتفكري بعناية سواء قبل طرح أي مضمون أو
فك�رة ،أو قبل اإلق�دام عىل أي ترصف .لذا فقد أكد القائمون عىل
إطالق احلملة ـ من خالل الصفحة التعريفية هلا ـ أن هدفهم يتمثل
فيما يلى« :عايزين إزاي نتعلم و نعلم الن�اس تقول ال ألي غلط
عن طريق ابتكار الش�باب ألفكار جديدة يف مواجهة املشكالت».
« كلن�ا ايدنا يف أيد بع�ض هنقول ال لكل يشء غلط ...ايد عىل ايد
تساعد إبدأ بنفسك»...

ج ـ أم�ا احلملات الش�عبية الت�ي خضع�ت للدراس�ة متمثل�ة يف محلتى «ضد
املخدرات» و «مرشد تعايف لعالج اإلدمان» ،فقد اختص اهلدف منهام يف
تقديم معلومات للتوعية والوقاية بالنسبة لألصحاء ،وتقديم معلومات
لتحفي�ز املدمنين نحو ب�دء طريق العلاج .واالختلاف إذن بينها وبني
احلمالت الرسمية واحلمالت اخلاصة بمنظامت املجتمع املدين يكمن يف
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أهنا ال تلجأ إىل عقد أنش�طة تفعل احلملة عىل أرض الواقع .فهي تكتفي
بالغ�رض املعلومايت واملعريف فق�ط .ولذا ينصب الرتكيز يف املحتوى عىل
تقديم املعلومات دون أي جانب تروجيي أو تعبوي ألنش�طة توعية تنفذ
عىل أرض الواقع .وربام يمكن تفسري ذلك يف ضوء طبيعة أو نمط مصدر
احلملة ،ذلك أن طاقات وإمكانات الفرد غري تلك التي تتوافر للجامعة أو
للمؤسسة الرسمية التي تطلق احلملة ،مستخدمة تطبيقات اإلعالم اجلديد
يف إطار تكاميل مع أنشطة التوعية األخرى التي تنفذها عىل أرض الواقع.

ثاني� ًا :سمات ع�رض وتوظيف املضامين واملوضوع�ات يف عين�ة احلمالت
اإلعالمية عىل شبكة  Facebookنحو مكافحة املخدرات
أس�فرت نتائج حتلي�ل املوضوعات واألفكار التي عرضه�ا حمتوى عينة احلمالت
اإلعالمية حمل الدراسة عن النتائج التالية:

 1ـ استخدمت محلة «محاية» املوجهة ملكافحة املخدرات عىل صفحتها عىل موقع
التواصل االجتامعي  Facebookيف طرح عدة قضايا للنقاش بني املرتددين
عىل الصفحة .وفيام ييل نستعرض أبرز نتائج حتليل هذه املوضوعات:
أ ـ طرح�ت محل�ة «محاي�ة» ع�دة موضوع�ات وقضاي�ا للنق�اش عبر س�احة
«املناقشات» ،بلغ إمجاىل عددها ( )18موضوع ًا ،تنوعت ما بني:
ـ موضوعات تتصل بموضوع احلملة ،واشتملت عىل :موضوعات تعريفية
تتناول أهداف احلملة وأنشطتها /أخرى تركز عىل اجلانب املعلومايت من
خالل اس�تعراض واقع مش�كلة إدمان املخدرات يف البالد العربية وآثار
ذلك عىل املجتمع العريب /موضوعات ختتص بجانب التوجيه والتوعية
من أخطار املخدرات والتدخني.
ـ موضوعات ال صلة هلا بموضوع احلملة واشتملت عىل :إما موضوعات
ذات طابع ديني بحت تناقش قضايا مثل موقف الدين من العمل ،ومن
حجاب املرأة ،ومن بعض سلوكيات الشباب اهلزلية .وموضوعات أخرى
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تدعو للتعاون يف أنشطة خريية إنسانية ال عالقة هلا أيض ًا بموضوع احلملة
األسايس ،إضافة ملوضوعات تطرح جانب ًا تروجيى ًا ألنشطة تنموية وتدريبية
مثل الدورات التدريبية يف جماالت التنمية البرشية.

الالف�ت للنظ�ر أن النس�بة الكربى م�ن املوضوعات املطروحة يف س�احة
«املناقشات» جاءت من املوضوعات التي ال عالقة هبا بموضوع مكافحة
املخدرات .وبرغم ما سبق ،فإنه ال يمكن اعتبار ذلك يمثل عنرص تشتيت
أسايس ومعوق ًا لعملية االتصال اإلقناعي التي يفرتض يف مكونات احلملة
أن تعمل عىل تأديتها بكفاءة مستفيدة من إمكانات وخصائص النرش عىل
شبكات التواصل االجتامعي .ذلك أن ساحة «املناقشات» تقوم بوضوح
عىل فكرة االختيار والتعرض العمدي متام ًا من قبل املشاركني يف النقاش
واملرتددي�ن علي�ه .فيمكن ألي زائر أن يتجاوز ع�ن املوضوعات التي ال
تعنيه من جمرد العنوان .ولكن يف املقابل يمثل اإلجراء السابق هدر ًا واضح ًا
لفرص�ة توظي�ف البعد اإلقناع�ي يف املحتوى واالس�تفادة من خصائص
شبكة التواصل االجتامعي يف طرح موضوعات وحماور خمتلفة حول قضية
املخدرات للمناقشة والتفاعل بني زوار الصفحة.

ب ـ كام تنوعت أهداف املضامني التي عرضتها أطروحات محلة «محاية»
عىل ساحة االستقبال اخلاصة هبا « »Wallفاشتملت عىل:
ـ مضم�ون إعالين له بعد تس�ويقي وتروجيي ويمثل الفئ�ة األكثر وضوح ًا
وش�يوع ًا يف س�احة االس�تقبال اخلاصة باحلملة .وقد اجته نحو التعريف
والرتوي�ج حلملات وأنش�طة متنوعة س�واء كان�ت ذات صل�ة مبارشة
بموضوع احلملة أو ال * ،وجاءت النسبة الكربى منه لإلعالن عن محالت
وأنشطة ال عالقة هلا بموضوع احلملة األسايس وهو مكافحة املخدرات.
ولذا نجد أن هذه الس�احة عملت كس�احة لإلعالن عن تنويعة كبرية من
احلمالت واألنش�طة التي تشترك مجيعها يف فكرة التغيري االجتامعي (مثل

* من احلمالت املتصلة بموضوع محلة «محاية» محلة «شباب بال تدخني» التي هتدف اىل توعية الشباب
بأرضار التدخني املبارش والتدخني السلبي.
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محل�ة نرصة الرس�ول وآل بيته ،محلة احترام تعاليم الدين يف الس�لوكيات
اليومي�ة ،محل�ة مواجه�ة ظاه�رة أطف�ال الش�وارع بالتعلي�م ،محل�ة حماربة
كل م�ا ه�و فاس�د يف الس�ينام والتلفزيون..إل�خ) .كام اس�تضافت س�احة
«االستقبال»اخلاصة باحلملة مواد إعالنية ال صلة هلا عىل اإلطالق بموضوع
احلملة مثل :اإلعالن عن س�لع ومنتجات خمتلفة عىل الصفحة /اإلعالن
عن وظائف مطلوبة /اإلعالن عن مواقع أخرى تعمل يف جماالت متفرقة
خلدم�ة املجتم�ع بعيدة الصلة ع�ن موضوع احلملة /اإلعالن عن أنش�طة
خريي�ة يق�وم هبا زوار الصفحة .ويؤكد ما س�بق أمهي�ة وجود مرشف عىل
إدارة الصفحة لتوجيه املحتوى املنشور عليها نحو خدمة هدف احلملة.

ـ مضمون ذو بعد معلوماتى وإرشادي من خالل طرح استفسارات حمددة
من قبل املرتددين عىل الصفحة ،والرد عليها من قبل املشاركني أيض ًا .وقد
تنوعت هذه االستفس�ارات ،فبعضها جاء وثيق الصلة بموضوع احلملة
(مثل االستفسار عن كيفية املشاركة يف تدعيم أنشطة محلة محاية ملكافحة
املخدرات ،واالستفس�ار عن أس�لوب التعامل املطلوب مع األشخاص
املدمنني) وبعضها اآلخر خرج عن ذلك النطاق.

ومن املالحظ أنه بالرجوع لألطروحات األقدم يف تاريخ النرش عىل
س�احة االس�تقبال أو الـ « »wallاخلاصة بحمل�ة «محاية» ،التي هي
بطبيع�ة احلال األق�رب صلة ببداية انطالق صفحة احلملة ،نجد أهنا
كانت أكثر صلة بموضوع احلملة وهدفها **.وإن بقيت املشاركات

** أق�دم أطروحات أمكن االطالع عليها عىل س�احة االس�تقبال اخلاصة بحمل�ة «محاية» عىل موقع
 Facebookترج�ع إىل تاري�خ  12مارس  ،2008وه�و التاريخ الذي يمثل بداية الفرتة الزمنية
للمحتوى الذي خضع للتحليل يف هذه احلملة.
* ظهر ذلك من خالل التعريف بكيان صندوق مكافحة وعالج التعاطي واإلدمان ،وتقديم املساعدة
إيل كل من أراد التطوع يف قضية االدمان والتدخني توضيح سياسة الصندوق يف التعامل مع القضية
توضيح الطرق املتبعة مع املتطوعني ورحلة التحول من إنسان عادي إىل متطوع ،ثم مدرب ملساعدة
اآلخرين ،إضافة إىل اإلشارة إىل أرقام اخلط الساخن ملكافحة اإلدمان.
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فيها تدور يف نطاق استحسان وتأييد فكرة احلملة ،واالستفسار عن
كيفية دعم أنشطتها واالشرتاك فيها.

ج ـ يرك�ز البع�د املع�ريف للمضمون ال�ذي طرحه محلة «محاي�ة» ملكافحة
املخ�درات عىل التوعية بخطر املخدرات عىل املجتمع ككل ،س�واء
كانت أخطار ًا اجتامعية أو اقتصادية ،واإلشارة إىل أمهية دور الشباب
يف التعاون والتكاتف ملواجهة خطرها؛ هبدف التأثري فيهم وإقناعهم.
وهو ما يرتبط أيض ًا هبدف احلملة يف تعبئة الشباب وحتفيزهم للتعاون
يف تفعيل أنشطتها ،إال أن املضمون املطروح عىل صفحة احلملة عىل
موق�ع  Facebookافتق�ر إىل االهتمام بتقديم املع�ارف التي تصحح
املعلومات والتصورات اخلاطئة لدى الشباب حول املخدرات ،كام
افتق�ر إىل األفكار واملعارف التي توجه الش�باب نحو طرق التعامل
األمثل مع ضغوط احلياة التي قد تدفعهم نحو املخدرات.

د ـ ظهر توظيف البعد اإلقناعي يف املضامني املطروحة يف محلة «محاية» ملكافحة
املخ�درات م�ن خالل تطبيق آلي�ة البناء املعريف أي حماول�ة اإلقناع عن
طريق عرض احلقائق واملعلومات التي تشري إىل أمهية مشكلة املخدرات
يف املجتمع ،وأمهية دور النظري اإلجيابى الذي يمكن للشباب أن يقوم به،
واإلش�ارة إىل قوة ونجاح احلملة واس�تمرار حاجتها إىل جهود الشباب،
وربط ذلك بالقيم الدينية السامية.
ونالح�ظ أن توظي�ف هذا البعد اختص بالرتكيز عىل اإلقناع املوجه نحو
تعبئ�ة الش�باب وحثهم عىل تفعيل أنش�طة احلملة واملس�اعدة يف دعمها
وتنفيذه�ا ،ولكن�ه مل يوجه يف املقابل إىل إقن�اع املدمنني واملتعاطني بأمهية
التغيير واخت�اذ الق�رار نحو اخلروج م�ن دائرة اإلدم�ان .وهكذا نجد أن
جان�ب الرتوي�ج والتعبئة للمش�اركة يف احلملة ه�و األوضح من جانب
التوعي�ة وتقدي�م املعلومات .يتجه إذن اخلط�اب اإلقناعي للحملة نحو
النظير اإلجياي�ى الذي يري�د فعل يشء ،أكث�ر من اهتامم�ه بالنظري الذي
قد يكون يف حاجة إىل مد يد العون إليه ،وهو ما يمكن تفسيره يف ضوء
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ه�دف احلملة املوجهة نحو النظير «األول /اإلجيايي» ،ربام لالعتقاد أن
مساعدة ومساندة النظري «الثاين» تتم عىل أرض الواقع فقط وهذا قصور
يف االستفادة من إمكانات شبكات التواصل االجتامعي.

ه�ـ ـ ومل يظهر بعد االس�تهداف والتخصيص يف املضامني املطروحة عىل
حمت�وى احلمل�ة على ش�بكة  Facebookفجميع املع�ارف واألفكار
املطروحة فيها كانت موجهة بشكل عام  ،دون حماولة استهداف فئة
بعينها م�ن املرتددين عىل الصفحة ،كذلك احلال فيام يتعلق بالدعوة
إىل تنشيط أكرب عدد ممكن من فئات الشباب يف تفعيل احلملة ،فذلك
كله كان يتم عىل نحو عام بعيد ًا عن أي استهداف وختصيص لفئات
بعينها.

 2ـ استخدمت باملثل محلة «شباب بيحب بلده» صفحتها عىل موقع التواصل
االجتامع�ي  Facebookيف ط�رح أفكار وموضوع�ات متنوعة يف إطار
هدفها من حماربة املخدرات والتدخني ،وقد أظهرت نتائج التحليل ما ييل:
أ ـ بلغ إمجايل املوضوعات التي طرحتها محلة «شباب بيحب بلده» عىل ساحة
«املناقشات» ( )859موضوع ًا مطروح ًا للنقاش ،اشتملت بصفة رئيسية
على الفئات التالية :أخط�ار التدخني ،أخطار املخدرات ،التدخني لدى
فئ�ات معينة م�ن املجتمع وهم الفتي�ات (بعد االس�تهداف) ،أمثال عن
التدخني ،الصداقة  ،النجاح والفش�ل وتأثريهم يف احلياة ،ظاهرة أطفال
الشوارع ،قصص النجاح ،الشباب واإلدمان.
ونالحظ عىل طبيعة املوضوعات التي طرحتها احلملة للنقاش أهنا مجيع ًا
ارتبطت بأهداف احلملة وموضوعها األسايس ،إال أهنا عمدت إىل تنويع
الطرح من خالل استخدام موضوعات ذات صلة مبارشة هبدف احلملة
وفكرهتا ،وأخرى ذات صلة غري مبارشة هبا .ففي مناقشة موضوع ظاهرة
أطف�ال الش�وارع مث ً
ال يتم التن�اول مع خالل كيفية التعام�ل مع الظاهرة
بإجيابية تقلل من مشكلة انتشار اإلدمان واملخدرات بني هذه الفئة ،ومتنع
اس�تخدامهم كوسيط للرتويج للمخدرات ،باملثل يف استعراض قصص

36

توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف مكافحة املخدرات

النجاح ،يتم الرتكيز عىل فكرة مواجهة الصعوبات والتحديات واإلرادة
على مواجهة املش�كالت ،يف إش�ارة إىل ما الذي حيتاج إلي�ه الفرد ليقاوم
الس�قوط يف مشكلة اإلدمان .مع مالحظة أن طرح املوضوعات السابقة
يأيت من جانب املرتددين عىل الصفحة اخلاصة باحلملة من األعضاء فيها،
إىل جانب بعض املوضوعات التي يطرحها مرشفو احلملة أنفسهم.
ب ـ أظهر التحليل أيض ًا تنوع األهداف التي محلتها مضامني لتلك املوضوعات
وذلك عىل النحو التايل:

ـ مضامين تركز عىل اجلان�ب املعريف وجانب التوعي�ة والتوجيه ،ويف هذه
الفئ�ة عمل�ت املضامني عىل حتقيق التنوع يف اجلانب املعريف واإلرش�ادي
الذي تبنته من خالل املحاور التالية:
* مضامين تط�رح جان�ب التوعية والتعري�ف باألخطار(مث�ل :ضحايا
التدخين الس�لبي ،وآثار املخدرات عىل املجتم�ع /العادات التي تدمر
صحة اإلنسان).
* مضامني تطرح جانب التوجيه واإلرشاد نحو العالج( .مراحل العالج
من اإلدمان ،عيش حياتك بعيد ًا عن التدخني)

* مضامين تط�رح جان�ب اإلع�داد النفسي (النج�اح والفش�ل /األحلام
والطموحات يف مقابل االحباطات /تقوية العزيمة واإلرادة /ابدأ بنفسك).

* مضامني تناقش البعد الديني واملجتمعي وآثار اإلدمان واملخدرات عىل
األرسة (منها مث ً
ال ثالثني نصيحة رمضانية).

ـ مضامني تركز عىل جانب الرتويج لألنش�طة املختلفة التي ترعاها احلملة
والعمل عىل تعبئة الشباب للمشاركة فيها .وظهر ذلك من خالل اإلعالن
عن محالت وأنشطة توعية خمتلفة (مسابقات التوعية التي ينظمها صندوق
مكافحة التعاطي واإلدمان ،محالت تنشيط السياحة بعد أحداث الثورة)،
إضافة إىل نرش فاعليات اجلمعيات األخرى املتعاونة يف املجال التي يدعم
الصندوق أنشطتها (املصدر املوجه للحملة).

37

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  29ـ العدد 57

ويالح�ظ م�ن التحلي�ل االجت�اه نحو حتقيق ت�وازن يف حمت�وى محلة
«ش�باب بيح�ب بلده» بين املضامني التي تركز على جانب التوعية
والتوجيه واإلرشاد ،وبني تلك التي تركز عىل جانب التعبئة والرتويج
ألنش�طة احلملة .ومن املالحظ أيض ًا أن�ه بتتبع األطروحات األقدم
يف تاريخ النرش عىل س�احة االس�تقبال أو الـ « »wallاخلاصة بحملة
«ش�باب بيح�ب بلده» ،نجد أن�ه ال اختالف ُيذكر يف مس�ار التطور
يف األطروح�ات الت�ي تضمنتها ،فهناك ما يش�به بالنغم�ة أو الوترية
األساسية التي حتدد طبيعة املوضوعات املطروحة للنقاش والتعليق.

ج ـ متثل البعد املعريف يف املضامني التي طرحتها محلة «ش�باب بيحب بلده»يف
الرتكيز عىل ثالثة مسارات؛ األول وهو طرح أفكار حول أخطار اإلدمان
والتدخين ،وأع�راض اإلدمان ،وطرق العالج كيفي�ة بدء رحلة العالج
والتع�اىف ،وإعالن ع�ن اجلهات التي يمكن أن تتبن�ى ذلك * ،إضافة إىل
ط�رح معلومات حول اجلانب القانوين واجلنائي املرتبط بتعاطي وإدمان
املخدرات.
أما املسار الثانى فقد متثل يف املضامني التي ركزت عىل تصحيح التصورات
واملفاهيم اخلاطئة لدى الش�باب حول موضوع�ات التدخني واإلدمان،
ومسار ثالث سعى إىل التعريف باملهارات واملخارج املمكنة للتعامل مع
ضغ�وط واحباطات احلياة كمنفذ ملواجهة مش�كلة املخدرات من خالل
خماطبة الفئات التي قد تكون عرضة للوقوع يف هذه املش�كلة ،إضافة إىل
مهارات التعامل مع األشخاص املدمنني.

ويالحظ يف توظيف البعد املعريف أن محلة «شباب بيحب بلده» جلأت إىل
توظيف أساليب تعبريية خفيفة ومبتكرة يف التعامل مع مشكلة التدخني
* ظهر ذلك من خالل التعريف بكيان صندوق مكافحة وعالج التعاطي واإلدمان ،وتقديم املساعدة
ايل كل من أراد التطوع يف قضية االدمان والتدخني توضيح سياسة الصندوق يف التعامل مع القضية
توضيح الطرق املتبعة مع املتطوعني ورحلة التحول من إنسان عادي إىل متطوع ثم مدرب ملساعدة
اآلخرين ،إضافة إىل اإلشارة إىل أرقام اخلط الساخن ملكافحة اإلدمان.
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واملخ�درات حت�ى تتناس�ب م�ع طبيع�ة وثقافة الش�باب .فاس�تخدمت
األس�اليب القصصي�ة «قصة حوار مع س�يجارة» ،واس�تخدمت الزجل
وغريها من اإلبداعات األدبية.

د ـ ظهر توظيف البعد اإلقناعي يف حمتوى محلة «شباب بيحب بلده» ملكافحة
املخدرات من خالل آليتني :األوىل هي آلية بناء الدافعية وذلك من خالل
طرح أفكار تناقش احلاجات املختلفة لدى األفراد املستهدفني( ،احلاجة إىل
الشعور بالنجاح والفاعلية ،احلاجة إىل التقدير من قبل اآلخرين ،احلاجة
إىل اهلدوء النفيس والش�عور بالتوافق مع النفس واآلخرين) ،وربط هذه
احلاج�ات بموض�وع احلملة ،ومن خلال الرتكيز عىل م�دى توافر هذه
احلاجات لدى اجلمهور املستهدف  ،فإن ذلك سوف يساعد يف اقتناعهم
بموضوع احلملة والتأثر هبا.
واس�تخدمت احلملة االس�تامالت العاطفية بوضوح ،حيث ظهرت من
خلال طرح مضامني وإبداعات أدبية محاس�ية تركز عىل القيم اإلجيابية،
وإىل العمل عىل إنعاش إيقاع التواصل عىل الصحفة باستخدام الشعارات
احلامس�ية «أنا مصرى أنا ضد اإلدمان ضد تعاط�ى املخدرات» ـ خاصة
بع�د أحداث الثورة املرصية ،والربط بني الوازع الوطني والوازع الديني
وبني رفض اإلدمان واملخدرات والتدخني (مثال« :هل س�تقتل نفس�ك
بيدك؟ هيل س�تمت كافر ًا ؟») ،والعمل عىل بناء انطباعات وصور ذهنية
سلبية للمدمن واملدخن تربط بني التدخني/اإلدمان وبني ضعف اإلرادة
وضعف الشخصية والس�لبية( .مثال ذلك الشعارات والصور التعبريية
التي تم تداوهلا وحتمل املضامني التالية « :يكفيك رشف أنك عندما تذهب
ألي مكان ( فندق ـ رشكة ـ مكتب ـ مستش�فى ـ عيادة دكتور ) اليوجد
مكان مسموح فيه بالتدخني سوا احلامم القرار بإيدك»).

أم�ا اآللي�ة الثانية فهي االقناع من خالل البناء املعريف باس�تخدام حجج
عقالني�ة للتأثير يف األف�راد عن طريق ع�رض معلوم�ات وحقائق تربز
اجلوانب املختلفة ملشكلة اإلدمان والتدخني ،إضافة إىل استخدام األنشطة
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والفاعليات التي تقوم هبا احلملة هي نفسها كاستامالت إقناعية معرفية
من خالل مناقشة أوجه النجاح والتميز واإلفادة التي حققها الشباب من
املشاركة يف هذه الفاعليات وهو ما يشكل عنرص جذب للفئات األخرى
املستهدفة ويساعد يف إثارة الرغبة لدهيم نحو اتباع السلوك اجلامعي.

وق�د خاط�ب البع�د االقناعى الذي ت�م توظيفه يف حمتوى محلة «ش�باب
بيحب بلده» خمتلف فئات اجلمهور املس�تهدف من احلملة؛ سواء من فئة
النظري اإلجيابى التي تعمل احلملة عىل جذب مشاركتها وتعاوهنا يف تفعيل
احلملة ،أو فئة النظري الثاين املستهدف بالتوعية بام يشمل الفئات املعرضة
لإلدمان وتريد احلملة وقايتها ،والفئات التي س�قطت بالفعل فريس�ة له
وتسعى احلملة نحو جذهبا للبدء يف العالج.

و ـ ظهر ُبعد االس�تهداف والتخصيص يف حمتوى محلة «ش�باب بيحب بلده»
ولكن عىل نحو حمدود من خالل استهداف فئة الفتيات بمضامني خاصة
هبن توضح خطورة التدخني واإلدمان بالنسبة للفتاة ،إضافة إىل االجتاه يف
بعض املوضوعات واألطروحات نحو استهداف طلبة املدارس حتديد ًا،
وخماطبتهم عىل نحو مبارش والرتويج لألنشطة والفاعليات املوجهة إليهم.

ز ـ وظهر ُبعد التدعيم لعملية اختاذ القرار من خالل التأكيد يف أكثر من موقع يف
املضامني املطروحة عىل النتائج اإلجيابية التي حتققها األنشطة والفاعليات
التي تم تنفيذها من برامج توعية يف الكليات املختلفة ،واستعراض أوجه
النج�اح والتمي�ز فيها ،إضاف�ة إىل التذكري من حني آلخ�ر باجلهات التي
يمك�ن اللجوء إليها لطلب املعونة والب�دء يف العالج ،وتلك التي يمكن
اللجوء إليها للتطوع يف أنشطة التوعية ضد التدخني واملخدرات ،وهو ما
يفيد خصيص ًا يف حتقيق هدف تنشيط فئات أخرى متوقعة من اجلمهور،
وهو اجلمهور املحتمل الذي مل يقدم بعد عىل االس�تجابة رغم اس�تعداده
الكامل هلا.

 3ـ مل تلجأ احلمالت الشعبية حمل الدراسة إىل طرح موضوعات للنقاش عرب ساحة
املناقشات العامة ،حيث اكتفت باألطروحات التي تقدمها من خالل صفحة
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االس�تقبال الرئيس�ية هلا .وفيام ييل اس�تعراض ألبرز خصائص املضامني التي
قدمتها هذه األطروحات:

أ ـ متثلت أهداف املضامني التي طرحتها احلمالت الش�عبية حمل الدراس�ة عىل
الرتكي�ز على اجلانب املعريف هبدف التوعية والتحفيز للعالج كام س�بقت
اإلشارة .ومن ثم فقد انقسمت املضامني التي قدمتها هذه احلمالت من
حيث أهدافها إىل مضامني تطرح جانب التوعية وتقديم املعلومات التي
تساعد يف بناء املعرفة السطحية ،واملعرفة العامة باملشكلة .واملضامني التي
تطرح جانب التوجيه واإلرشاد نحو العالج ،أي تساعد يف بناء مستوى
املعرفة املتعمقة.

ب ـ وق�د متث�ل البعد املع�ريف يف تلك املضامين الرتكيز عىل ط�رح معلومات
حول أعراض وأس�باب اإلدمان ،حول أخطار اإلدمان ،وطرق العالج
منه ،إضافة إىل معلومات حول الواقع احلاىل لظاهرة إدمان املخدرات يف
البالد العربية ،كيف تتعامل األرسة مع الشخص املدمن ،إضافة إىل طرح
فكرة أن املدمن مريض.

ج ـ ارتب�ط البع�د اإلقناع�ي يف املحت�وى ال�ذي طرحه حمتوى ه�ذه احلمالت
باستخدام الربط بني الوازع الديني وبني اإلدمان ،إضافة إىل الرتكيز عىل
جان�ب التخوي�ف والرتهيب م�ن تبعات اإلدمان .وقد غلب اس�تخدام
تصميم الدافعية ،من خالل حماولة حتفيز الشباب الذي يعاين من اإلدمان
لب�دء طريق العالج والتعايف ،وخماطبة حاجتهم إىل التوافق النفيس (مث ً
ال
باإلش�ارة إىل املكاسب النفسية التي جينيها املدمن بعد تعافيه) .إال أنه كام
سبقت اإلشارة ،جاء الرتكيز بشكل واضح عىل جوانب التخويف.
د ـ مل يظه�ر ُبعد االس�تهداف والتخصيص يف حمت�وى محلة «ضد املخدرات»،
ولكن�ه ظهر على نحو حمدود يف محلة «مرش�د تعايف لعلاج اإلدمان» يف
التواص�ل م�ع األرس التي لدهيا فرد مدمن .م�ن خالل الرتكيز عىل كيفية
تعام�ل األرسة مع�ه .وظهر بع�د التدعيم يف اإلش�ارة إىل اخلطوات التي
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يمك�ن اتباعها لبداية تنفيذ ق�رار العالج ،وقد وردت بوضوح يف حمتوى
محلة «مرشد تعايف لعالج اإلدمان».

ويالح�ظ على األفكار التي ت�م طرحها خالل فرتة التحلي�ل يف حمتوى احلمالت
الش�عبية حمل الدراس�ة ،أهنا مل ترتبط بشكل واضح يف معظمها بموضوع هذه احلمالت
وأهدافها الرئيس�ية ،فاجلانب الدينى ظهر بوضوح يف حمتوى محلة «مرش�د تعايف لعالج
اإلدمان» حتى ولو مل يكن ذا صلة بموضوع احلملة وهدفها .أما محلة «ضد املخدرات»
فق�د تضمن�ت ـ وحتديد ًا يف الفرتة الزمنية التي صاحب�ت الثورة املرصية ـ مضامني ذات
طابع وطني بحت وال ترتبط عىل اإلطالق باملوضوع األسايس للحملة وهدفها.

ثالث ًا :اخلصائص واإلمكانات االتصالية التي تس�تخدمها محالت التوعية حمل
الدراسة يف مكافحة املخدرات ،واآلليات التي تعتمد عليها
تتمتع شبكات التواصل االجتامعي كوسيط اتصايل بخصائص متنوعة ومميزة عن
غريه من وس�ائل االتصال املعروفة كام س�بق اإلش�ارة لذلك .ومن املفرتض أن يعكس
حمتوى احلملة وآليات تقديمه عرب شبكة التواصل االجتامعي ،مدى االرتباط والتفاعل
بين املحتوى ،ومصدره ،وبني خصائص الوس�يط االتص�ايل باعتبارها مكونات وحدة
املدخالت يف عملية التأثري اإلقناعي .وفيام ييل نس�تعرض النتائج التي أس�فر عنها حتليل
احلمالت اإلعالمية حمل الدراسة يف هذا الشأن:
 1ـ االنفتاح والالمركزية يف ممارسة أنشطة االتصال املختلفة عرب صفحة احلملة اإلعالمية:
يظه�ر توظي�ف احلمالت اإلعالمية هلذه اخلاصية م�ن خالل عدة مؤرشات ،أوهلا
النمط الذي اختارته احلملة لنفسها عىل موقع التواصل االجتامعي ،وتأثري ذلك يف مدى
اإلتاحة التي يتمتع هبا حمتوى احلملة بالنس�بة للجمهور العام .األمر الثاين من خالل إىل
أي م�دى يت�م تفعيل المركزية تدفق االتصال يف احلملة واإلضافة إليها ،وهو ما يرتبط
بمساحة الدور الذي يلعبه املرشف عىل الصفحة الرسمية للحملة (إن وجد).

 1ـ أتاحت الصفحة اخلاصة بحملة «محاية ملكافحة املخدرات» أقىص درجات
االنفتاح والالمركزية يف ممارسة األنشطة االتصالية املختلفة عليها وجلميع
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ال�زوار واملرتددين عىل الصفح�ة .وذلك من خالل أمرين :اختيار إتاحة
كل املحتوى املنش�ور عليها لكل مس�تخدمي الشبكة ،دون حتديد ودون
طلب عضوية حتى يمكن االطالع عىل املحتوى وتعديله واإلضافة إليه
وتبادل االتصال بشأنه .وصنفت احلملة نفسها باختيار فئة «االهتاممات
واألنشطة املشرتكة  ،»Common interests- activitiesخمتارة بذلك البعد
عن أنامط احلمالت واملجموعات املغلقة التي تشترط عضوية املرتددين
عليها ،وهو ما يشري إىل الرغبة يف توفري أعىل درجات اإلتاحة والوصول
للحملة .أما األمر الثانى فيتمثل يف عدم وجود مرشف عىل حترير وإدارة
الصفح�ة ،ومن ث�م أتاحت الصفح�ة أن يكون حمتواها وكافة األنش�طة
االتصالية عليها «مفتوحة» أمام اجلميع.
تشير دالالت النتيج�ة الس�ابقة إىل عدم وج�ود أي نوع م�ن الفوقية يف إدارة
النشاط وحركة التدفق والتفاعل عىل الصفحة اخلاصة بحملة «محاية ملكافحة
املخدرات» ،إال أنه بتحليل الكيفية التي تفاعل هبا توظيف اخلاصية الس�ابقة
من خصائص ش�بكات التواصل االجتامعي مع حمتوى احلملة تبني أنه أس�هم
يف وض�وح درج�ة انحراف حمت�وى احلملة من خلال املوضوعات واألفكار
املطروح�ة ع�ن هدفها األصيل عىل نحو كبري ،وهو ما يمكن تفسيره يف ضوء
ع�دم وجود مرشف مس�ئول عن الصفحة يعمل على توجيه النقاش والطرح
الفكري عليها نحو موضوع احلملة وهدفها بدرجة أكرب.

 2ـ يف مقابل أعىل مستويات االنفتاح التي أتاحتها محلة «محاية» يف ممارسة أنشطة
االتصال املختلفة عرب صفحتها الرس�مية عىل  ، Facebookوظفت محلة
«شباب بيحب بلده» مستوى متوازن من االستفادة من اخلاصية السابقة.
حي�ث متتع�ت ـ مث�ل محلة «محاي�ة» ـ بأعلى درجات اإلتاح�ة للجمهور
العام ،حيث اختارت إتاحة املحتوى للجميع ،ولذا يستطيع أي فرد من
مستخدمي الشبكة أن يطلع عىل املحتوى وأن يضيف إليه دون قيود ،ودون
رشط لقبول عضوية مسبقة أو ما شابه ،إذا يكفي أن يقوم املتصفح باختيار
االنضمام إليها حتى يمكنه إدخ�ال أي مضامني عىل حمتواها .واختارت
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احلمل�ة أن تكون موجهة للطلب�ة يف املدارس واجلامعات فاختارت نمط
 ،student groups – community groupsووصف القائمون عىل احلملة
أنفسهم بأهنم متطوعون صندوق مكافحه و عالج اإلدمان والتعاطى*،
واهتم�وا بتحديد عنوان ومكان الصن�دوق ،األمر الذي يضفي جو ًا من
املصداقية.

إىل جان�ب ه�ذه اإلتاح�ة التي متتع هبا حمت�وى احلملة مس�تفيد ًا من خصائص
النرش عىل ش�بكات التواصل االجتامعي ،فقد اتبعت احلملة نظام ًا معتد ً
ال يف
المركزية تدفق االتصال وتطوير املحتوى الذي تعتمد عليه لتحقيق أهدافها.
حي�ث اس�تندت إىل دور إرشايف متارس�ه جمموع�ة مكونة من أربعة أش�خاص
يتولون مس�ئولية اإلرشاف عىل احلمل�ة وإدارة حمتواها .وحدد مرشفو احلملة
جمموعة من املبادئ واملحددات (التعليامت) التي تنظم عملية التواصل عربها،
والتي يتلخص أمهها يف احرتام الرأي والرأي اآلخر ،البعد عن طرح أفكار
ومضامني س�لبية أو هدامة ،العمل عىل طرح رؤى إجيابية يف املقابل .ومن ثم
فقد اقرتن استثامر احلملة خلاصية الالمركزية يف تدفق االتصال بوجود عنرص
اإلرشاف الرقايب لتوجيه حمتوى احلملة وتنقيته من املهددات وعنارص التشويش
الت�ي ق�د تنحرف به عن أه�داف احلملة ،وهو ما يشير إىل التوظيف املتوازن
إلمكاني�ة االنفتاح واالتاح�ة مع المركزية االتصال الت�ي تتمتع هبا تطبيقات
اإلعالم االجتامعي يف محالت التوعية.

 3ـ واتبع�ت احلمالت الش�عبية حمل الدراس�ة نفس األس�لوب ال�ذي اتبعته
احلملات الس�ابقة من حيث إتاح�ة أعىل درجات االنفت�اح يف االطالع
على املحت�وى واإلضافة إلي�ه ،واخت�ارت محلة «ضد املخ�درات» نمط

* يالحظ يف جمال مكافحة املخدرات حتديد ًا أن اإلشارة إىل الطبيعة الرسمية للجهات املعنية بحمالت
املكافحة والتوعية قد يكون هلا أحيان ًا أبعاد سلبية لدى الشباب الذي اعتاد اخلوف مما يدخل يف إطار
رسمي ،خاصة يف تلك القضايا التي تواجه جتريم وعقوبة القانون هلا ،لذا فإن البعد عن إظهار تبعية
احلملة لصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى من خالل التسمية املبارشة هلا ،مع احلرص عىل
احرتام مبدأ الشفافية يف اإلشارة إليه ضمن البيان التعريفي للحملة قد يكون له دوافعه ومربراته.
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 ،open groupبينما مل حت�دد محل�ة «مرش�د تع�ايف لعلاج اإلدم�ان نمط ًا
معين� ًا هل�ا .ويالح�ظ أنه برغم وجود مشرف مس�ئول يف كل محلة منها،
وهو الش�خص املسئول عن تأسيس احلملة وإطالق صفحتها عىل موقع
التواصل االجتامعي  Facebookإال أنه مل يامرس فعلي ًا أي دور يف توجيه
مسار احلملة ويف تنشيط التفاعل عىل الصفحة .وهو األمر الذي انعكس
يف استمرار وجود انحراف يف مسار احلملة ويف أطروحاهتا عن املوضوع
األسايس هلا.

 2ـ الربط الشبكي لتحقيق تعدد وتنوع مصادر املعلومات يف حمتوى احلملة:

مع إمكانية االستفادة من النرش الشبكي يف توظيف اإلحاالت Hyperlinks

بام يتيح تنوع وتعدد مصادر املعلومات التي تغذي حمتوى احلمالت اإلعالمية عىل
شبكات التواصل االجتامعي ،أسفر حتليل عينة الدراسة عن التايل:
1ـ جاءت الغالبية العظمى من أطروحات حمتوى محلة «محاية ملكافحة املخدرات»
من اجلمهور العام من املرتددين عىل الصفحة ،ومل تظهر االستفادة من إمكانية
إحالة الزائر ملواقع أخرى ذات صلة بموضوع مكافحة املخدرات إال بش�كل
حم�دود ،متث�ل معظمها ىف :اإلحالة إىل مواقع دعوي�ة ودينية مثل موقع الداعية
«عمرو خالد» ،وموقع الش�يخ الش�عراوى لتفسير القرآن الكريم ،واإلحالة
إىل ع�دد حمدود ج�د ًا من املواقع اإلعالمية اإلخباري�ة التي نرشت أخبار ًا عن
أنشطة وإنجازات احلملة وغريها من محالت إعالمية أخرى يف نفس املجال،
واإلحالة إىل صفحات أخرى عىل نفس موقع شبكة التواصل االجتامعي ترتبط
بحمالت غري محلة «محاية».
نالحظ إذن أن توظيف خاصية اإلحاالت عىل النحو الس�ابق يف حمتوى محلة
«محاية» ملكافحة املخدرات جاء عىل شكل ثانوى ومل خيدم هدف حماولة حث
وحتفيز املشاركني للبحث عن املزيد من املعلومات ،وانحرص يف خدمة هدف
الرتويج والدعاية.
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 2ـ وظفت محلة «شباب بيحب بلده» خاصية الربط الشبكي التي يتيحها النرش
عرب شبكات التواصل االجتامعي يف تنويع مصادر املعلومات التي تغذي
املحتوى املنش�ور عىل صفحتها الرس�مية عىل موقع  .Facebookفإضافة
إىل املحت�وى الذي يكتب�ه األعضاء من املرتددين عىل الصفحة الرس�مية
للحمل�ة ،واملس�ئولني ع�ن اإلرشاف عليها ،جاءت إضاف�ات وكتابات
أخرى من مواقع إعالمية متنوعة اش�تملت على مواقع إعالمية موجهة
للشباب وتطرح ما هيمهم من قضايا وموضوعات مثل موقع «عرشينات»،
مواق�ع إعالمي�ة متخصصة يف جم�ال مكافحة املخ�درات والتدخني مثل
«الش�بكة املرصية ملكافحة التدخني» ،ومواقع دينية تم االستفادة منها يف
تعزيز الطرح الدينى بشأن حرمانية التدخني واملخدرات ،وأحيان ًا جاءت
االس�تفادة منها عىل نحو عام يف بعض األمور الدينية ،ومواقع لصحف
عامة خاصة من الصفحات واألبواب العلمية املنشورة هبا لنرش معلومات
ع�ن أخطار اإلدمان وأعراضه وطرق العالج ،إضافة لنرش طائفة أخرى
م�ن حمتويات ه�ذه الصحف تتمث�ل يف األخبار اخلاصة بالش�ق القانوين
واجلنائي ملكافحة املخدرات والقبض عىل املتورطني.
ومع توظيف اإلحاالت يف تغذية حمتوى احلملة بمصادر معلومات خارجية،
اس�تفادت احلملة أيض ًا عىل نحو آخر م�ن هذه اخلاصية يف إحالة الراغبني من
زوارها إىل مواقع وتطبيقات أخرى عىل اإلنرتنت إال أهنا تشرتك يف كوهنا من
األنش�طة اإلعالمية األخرى التي أطلقها الصندوق للتوعية يف جمال مكافحة
املخ�درات مثل منتديات «اخرت حياتك»« ،راديو شبرا» ومن ثم اس�تطاعت
الصفح�ة االس�تفادة من ه�ذه اخلاصية يف العمل كوس�يط للربط بين تنويعة
م�ن أنش�طة التوعية والرتوي�ج هلا ،هذا م�ن الناحية االتصالية ،وم�ن الناحية
االسرتاتيجية خلطة املكافحة فإن األسلوب السابق يمكن أن يساعد عىل ربط
النظري اإلجيايب بالشباب املستهدف عىل نحو واضح وعرب أكثر من نشاط.

 3ـ يف مقابل ما س�بق ،مل تس�تخدم احلمالت الش�عبية حمل الدراس�ة خاصية الربط
الشبكي وإمكانية تنويع مصادر املعلومات التي تغذي حمتواها عىل نحو واضح،
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حيث اكتفت بمصادر املعلومات من املرتددين عىل الصفحة الرسمية للحملة
ومن املسئولني عنها ،وبشكل حمدود استندت إىل اقتباسات إعالمية من بعض
الربامج التلفزيونية التي عرضها عىل ش�كل لقطات فيديو .وهو ما يشير إىل
إهدار هذه احلمالت فرصة االستفادة من إمكانية تنويع مصادر املعلومات يف
إضفاء الثراء املعلومايت واملعريف عىل حمتوى احلملة.

 3ـ تنويع وسائط املعلومات املستخدمة يف عرض حمتوى وأفكار احلملة

يظهر توظيف احلمالت اإلعالمية لتلك اخلاصية يف مكافحة املخدرات عرب
ش�بكات التواصل االجتامعي بتنوع أش�كال عرض املضامني التي تطرحها خلدمة
ذلك اهلدف .وهو األمر املطلوب تفعيله جذب ًا النتباه املرتددين عىل صفحات هذه
احلمالت عىل موقع التواصل االجتامعي  ،Facebookوعم ً
ال عىل تنوع املدخالت
اإلدراكية واملعرفية لدهيم بام يمكن أن يقوي من تأثري مدخالت احلملة ،كام أنه يسهم
يف حتقيق االس�تفادة من الثراء االتصاىل الذي تتمتع به ش�بكة اإلنرتنت وتطبيقاهتا
كوس�ائط اتص�ال .وقد أس�فرت نتائج حتليل عين�ة البحث عن أن تنويع وس�ائط
تقديم املعلومات يف عينة احلمالت حمل الدراس�ة اقترص عىل اس�تخدام شكلني إىل
جانب املواد النصية ومها املواد املصورة ومواد الفيديو ،وليس هناك استخدام ألي
رسوم توضيحية أو لعنارص اجلرافيكس املتحركة أو أي شكل آخر من الوسائط
واملعينات اإليضاحية التي يتيحها النرش اإللكرتوين ،ونفصل النتائج اخلاصة هبذه
اجلزئية فيام ييل:
 1ـ تس�تفيد محلة «ش�باب بيحب بلده» من خاصية القدرة عىل تنويع وس�ائط
املعلوم�ات الت�ي يوفره�ا هل�ا النشر على ش�بكة التواص�ل االجتامع�ي
 Facebookعىل نحو أوضح من محلة «محاية» وذلك من خالل وفرة املواد
املص�ورة التي دعمت هبا صفحتها الرس�مية عىل املوقع من خالل الباب
املخصص للمواد املصورة .وبرغم الفارق الكبري بني عدد الصور املنشورة
يف احلملتني ،حيث وصلت إىل ( )2169صورة يف محلة «ش�باب بيحب
بل�د» ،يف مقابل ( )19صورة فق�ط يف محلة «محاية» ،خالل الفرتة الزمنية
التي اس�تغرقها التحليل .ومع تنوع املضامني واألفكار التي تقدمها هذه
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املواد املصورة ،وصعوبة حرص كل املواد املصورة خاصة يف محلة «شباب
بيحب بلده» ،فإنه أمكن مالحظة وجود الفئات التالية بشكل رئييس:

أ ـ صور تعبريية هتدف نحو حتقيق التوعية ،وأيض ًا التحفيز من خالل الرتويج
لفك�رة نبذ املخدرات والدعوة لبداية حياة صحية جديدة ،والتنبيه آلثار
املخدرات يف تدمري صحة ونفس اإلنسان.
ب ـ أما الفئة الثانية فتخاطب هدف الرتويج والتعبئة من خالل صور تعريفية
وتسويقية ألنشطة احلملة وأهدافها ،موضحة اجلهات الراعية هلا وتعرف
باحلملة ،إضافة إىل صور واقعية من فاعليات وأنش�طة احلملة .وتش�مل
صور ًا تعرب عن أنشطة املتطوعني يف محالت مكافحة املخدرات يف أماكن
وأحياء خمتلفة داخل مرص.

ج ـ والفئة الثالثة من الصور التي ال ترتبط بموضوع مكافحة املخدرات ومتثلت
عادة يف الصور الدينية والوطنية.

والالفت للنظر أن محلة «شباب بيحب بلده» تنوع فيها االهتامم بشكل متوازن
إىل ح�د كبير بني الفئتني األوىل والثانية ،بينام غل�ب عىل محلة «محاية» االهتامم
بالفئ�ة الثاني�ة على نحو أوضح م�ن الفئ�ة األوىل التي توظف هل�دف التوعية
والتحفي�ز خاص�ة لألفراد الذين يعانون بالفعل من مش�كالت اإلدمان .وهو
ما يمكن تفسريه يف ضوء هدف احلملة الذي انصب عىل تعبئة وشحذ الشباب
للمش�اركة يف دور النظير اإلجيابى ومل يش�مل هدف التوعي�ة كهدف واضح
وأسايس .ومن ثم فتوظيف املواد املصورة يف محلة «محاية» تناسب مع هدفها،
ورك�زت على الصور التي متث�ل امللصقات التي عم�دت احلملة إىل نرشها يف
أكرب نطاق ممكن من جتمعات الشباب ،ساعية بذلك نحو حتقيق هدف الرتويج
ألفكار وموضوع احلملة ليدرك األفراد وجودها عن طريق احلمالت اإلعالنية
املكثفة ،ومن ثم لفت االنتباه إليها لتضع موضوع مكافحة املخدرات يف نطاق
اهتامم وإدراك الشباب.

 2ـ أما بالنسبة الستخدام مواد الفيديو يف تنويع طرق عرض املحتوى يف عينة محالت
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مكافح�ة املخدرات املعتمدة عىل ش�بكات التواص�ل االجتامعا ،فقد أظهرت
النتائج عدم استخدام مواد الفيديو يف حمتوى الصفحة اخلاصة بحملة «محاية»
كلي ًة ،بينام وظفتها محلة «شباب بيحب بلده» عىل النحو التايل:
أ ـ مواد فيديو تسجل وقائع وفاعليات أنشطة التوعية التي متارسها محلة «شباب
ببح�ب بلده» بالتعاون مع صندوق مكافحة وعالج التعاطي واإلدمان،
وتلك هي الفئة الغالبة عىل مضامني الفيديو املوجودة .واش�تملت هذه
الفئ�ة أيض� ًا لقاءات مع إعالميين ونجوم املجتمع جتمعهم مع الش�باب
املتطوع يف محلة مكافحة املخدرات.
ب ـ مواد فيديو تقدم خربات حياتية ،ومواقف إنسانية تسلط الضوء عىل قيم
إجيابية مثل التعاون واإلرادة والنجاح ،وأخرى تستعرض أوجه اخلسارة
التي يتس�بب فيها اإلدم�ان .وإن كان الرتكيز عىل املضامني اإلجيابية جاء
بشكل أوضح.

يشير إذن اس�تخدام إمكانية تنويع وس�ائط املعلومات عىل النحو الس�ابق إىل
استخدامها بام يتفق وأهداف محالت التوعية ومكافحة املخدرات ،مع مالحظة
عدم االستفادة الكاملة من جانب محلة «محاية» هلذه اخلاصية ،حيث اقترصت
عىل استخدام املواد املصورة دون مواد الفيديو.

 3ـ عىل اجلانب اآلخر انخفض إىل مدى بعيد مستوى استفادة احلمالت الشعبية حمل
الدراسة من إمكانية تنويع وسائط املعلومات التي تقدم من خالهلا املحتوى،
وقد متثل ذلك يف أمرين:

أ ـ حمدودية املواد املصورة التي متت إضافتها لتدعم األطروحات املنشورة
عىل صفحات االستقبال الرئيسية ألي من احلملتني ،مع عدم وجود
أي استفادة للقسم املخصص للامدة املصورة .وقد انحرصت الصور
املدعم�ة للمحتوى يف الصور التعبريية التي ال تقدم معلومات بقدر
م�ا تركز عىل جوانب التنفري والتخويف أحيان ًا من مس�ألة اإلدمان،
وبعضه�ا محل مضامني ق�د تكون غري الئقة أو بمعنى أدق ال يمكن
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توقع التأثري الوجداين الذي قد ينجم عن التعرض هلا خاصة يف ظل
احلقيقة العلمية التي أش�ارت إليها بعض الدراس�ات السابقة حول
فكرة أن بعض األش�خاص يكون لدهيم رغبة أعىل من غريهم نحو
البح�ث عن كل ما هو مثير وغريب وأن يقدموا عىل جتربته .وعرفه
 Zuckermanبأنه« :السعي وراء خربات ومثريات جديدة ومتنوعة حتى
وإن تطلب ذلك التعرض ملخاطر بدنية أو اجتامعية أو قانونية أو مادية»،13

وأن هؤالء األشخاص هم األكثر عرضة للوقوع يف براثن اإلدمان.

ب ـ وباملثل حمدودية اس�تخدام مواد الفيديو التي اقترص اس�تخدامها يف
احلملات حمل الدراس�ة عىل اقتباس�ات من بعض الربام�ج الدينية
لتدعيم الربط بني الوازع الدينى وبني اإلقالع عن اإلدمان (خاصة يف
موقع مرشد تعايف لعالج اإلدمان) ،واقتباسات اخرى عامة ومتنوعة
من موقع الفيديو التشاركى  .Youtubeنخلص إذن إىل اجتاه احلمالت
الشعبية حمل الدراسة نحو الرتكيز عىل توظيف املحتوى النىص بدرجة
تفوق االهتامم بتوظيف وس�ائط خمتلف�ة ومتنوعة يف تقديم وعرض
املعلومات بام حيقق أهداف هذه احلمالت.

 4ـ التفاعل والتشارك والتشبيك االجتامعي يف احلملة عرب شبكات التواصل االجتامعي
وتظه�ر االس�تفادة من ه�ذه اخلاصية عرب أش�كال خمتلف�ة ،منها عملي�ة التواصل
بين املرتددين عىل الصفح�ة اخلاصة باحلملة عرب إضافة األطروح�ات والردود الواردة
عليها يف س�احة االس�تقبال الرئيس�ية اخلاصة باحلملة ،وأيض ًا عرب توارد التعليقات عىل
املوضوعات املطروحة للنقاش يف ساحة املناقشات ،والعمل عىل االستفادة من التواصل
بني األش�خاص املشرتكني يف اهتاممتهم وميوهلم ،وتوظيف ذلك يف أنشطة التوعية التي
تتبناها احلملة وقد أظهر حتليل حمتوى عينة احلمالت حمل الدراسة ما يىل:

 1ـ تفاوتت استفادة محلة «محاية» من خاصية التفاعلية والتشاركية التي يتيحها
النرش عىل ش�بكة التواصل االجتامعي  ،Facebookحيث أظهرت نتائج
التحليل ما ييل:
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أ ـ انخفاض معدالت املشاركة والتواصل عرب ساحة املناقشات ،فعدد الزوار
مم�ن يقوم�ون بالتعليق عىل املوضوعات املطروح�ة للنقاش حمدود جد ًا.
يف املقاب�ل ظه�ر التفاعل بين املرتددين عىل الصفح�ة واضح ًا خاصة يف
األطروحات التي محلت تس�اؤالت واستفس�ارات من جانب املرتددين
على املوقع (مث�ل كيفية التعامل مع املدمنين يف حميط األرسة) .وجاءت
الردود عىل هذه االستفس�ارات من املشاركني العاديني يف الصفحة أيض ًا
ـ م�ع مالحظ�ة وجود قدر أعلى من املعلومات واخلبرة لدهيم ـ وهو ما
يمث�ل االس�تفادة م�ن تفاعلية ش�بكات التواص�ل االجتامع�ي يف تطبيق
استراتيجية «من نظير إىل نظري» .وتضمنت جان�ب التوجيه إىل مصادر
إعالمي�ة ومعلوماتي�ة حتتوي عىل إرش�ادات وإجابات تفي�د يف الرد عىل
االستفس�ارات املطروحة ،والتوجيه إىل اهليئات واجلمعيات الناش�طة يف
جمال مكافحة املخدرات يف أقرب مكان من ش�خص الس�ائل بام يفيده يف
اللجوء لتلك اجلمعيات واالستفادة منها.
ب ـ كش�فت نتائ�ج حتلي�ل املحت�وى أيض ًا وج�ود تواصل بين املرتددين عىل

الصفح�ة اخلاصة بحملة «محاية» من نطاقات وأقاليم خمتلفة داخل مرص
إضاف�ة إىل البلاد العربية ،والعرب املس�لمني يف البالد األجنبية ،وهو ما
عكس�ته استفس�اراهتم عن كيفية املس�اعدة يف تفعيل أنش�طة احلملة من
األماكن املختلفة التي يقطنون فيها.
ً
أيض�ا ـ ولكن عىل نحو حمدود ـ
ج ـ ظه�ر توظي�ف البعد التفاعيل يف املحتوى
من خالل وجود بعض األطروحات التي س�عت إىل حث املرتددين عىل
البحث عن املزيد من املعلومات حول أخطار إدمان املخدرات ،واالطالع
عىل املزيد عىل املعلومات عن األنشطة التي نجحت احلملة يف ممارستها.

د ـ متثلت أوجه استفادة محلة «محاية» من استثامر إمكانية الرتابط االفرتاىض
والتش�بيك االجتامع�ي يف حمتواها عرب ش�بكة التواص�ل االجتامعي
 Facebookيف جانب الرتويج ألنشطة احلملة وفاعليتها ،من خالل
وج�ود أطروحات خمتلفة تدعو املرتددين عىل الصفحة إىل التكاتف
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يف تنفيذ هذه النشاطات ويف تفعيلها ،وهو ما يتفق وهدف احلملة من
توظيف  Facebookيف الرتكيز عىل تعبئة وحتفيز فئة «النظري اإلجيايب»
للمشاركة يف فاعليات وأنشطة احلملة.

 2ـ أظه�ر التحلي�ل أن املك�ون التفاعىل يف حمتوى محلة «ش�باب بيحب بلده»
عىل موقع  Facebookله جذوره وامتداداته عىل الواقع املادي أيض ًا والتي
تتعدى حدود الواقع االفرتايض .بيد أنه ال يمكن احلسم بوضوح – من
ً
إليكرتوني�ا – م�ا إذا كان وضوح
خلال حتلي�ل حمت�وى احلملة املنش�ور
ُبع�د التفاعل والتش�اركية التي تربط بين أعضائها عىل أرض الواقع هي
التي انعكس�ت عليها يف الواقع االفرتاىض أم العكس .وهنا تربز النظرة
التكاملي�ة بين أنش�طة احلملة على املس�توى االفرتاىض عبر اإلنرتنت
وأنشطتها عىل املستوى املادى يف الواقع الفعىل .وقد ظهر البعد التفاعيل
بوضوح يف تبادل االتصال عرب محلة «شباب بيحب بلده» من خالل ما يىل:
أ ـ نشاط حركة التواصل والتفاعل والتعليق عىل املوضوعات الغالبية العظمى
م�ن املوضوعات املطروحة للنقاش يف س�احة املناقش�ات العامة اخلاصة
باحلمل�ة .وم�ع اختالف مع�دل التفاعل ح�ول املوضوع�ات املطروحة
للنقاش من موضوع آلخر ،إال أنه موجود بعكس احلال يف صفحة محلة
«محاي�ة» .وربما يرجع ذلك يف جزء منه إىل أن املعرف�ة التي جتمع أعضاء
احلمل�ة بمرشفيه�ا متت�د أيض� ًا إىل الواقع الفعلي ،ولذا يوجد ش�كل من
أشكال التكامل والتدعيم بني التفاعل والتواصل بينهم يف الواقع املادي
واالفرتايض.

ب ـ وباملث�ل نش�اط حركة التواصل عرب األطروح�ات والتعليقات التي
ترد عليها عىل صفحة االس�تقبال الرئيس�ية للحملة  . Wallحتى إن
التعليقات املتداولة عىل الصفحة بني األعضاء تشري إىل وجود معرفة
حقيقية بينهم ،ألن احلديث عادة يصب عىل أنشطة توعية إما شاركوا
فيها أو ينظمون هلا ويستعدون للمشاركة فيها.
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يض�اف إىل ملم�ح التكامل يف التواصل والتفاعل بني أعضاء احلملة عرب
الواق�ع امل�ادي واالفترايض ،الدور الواضح الذي يق�وم به املرشف عىل
إدارة حمتوى احلملة يف التعليق بشكل أساسى تقريب ًا عىل كل املوضوعات
يطرحها األعضاء للنقاش وأيض ًا مقرتحاهتم .والتعليق يكون بالتشجيع،
وطرح مزيد من األفكار ،والتعديل والتوجيه أحيان ًا وهو ما يس�هم ليس
فق�ط يف تنش�يط عملي�ة التواص�ل عبر احلمل�ة ،ولكن أيض� ًا يف احلفاظ
عىل متاس�كها واتباعها مس�ار ًا متس�ق ًا بد ً
ال من أن تتح�ول األطروحات
واملوضوعات املعروضة يف إطار حمتواها إىل ما يشبه اجلزر املنعزلة املبعثرة
بلا راب�ط حوارى بينها( .ش�خصية املرشف ومدى تفاعل�ه ومدى تقبل
األعض�اء له يمك�ن أن يكون هلا تأثري يف حرك�ة التفاعل و التواصل عرب
الصفحة).
كام يظهر أيض ًا امللمح التنافيس الذي تم توظيفه يف إطار تش�جيع اجلانب

اإلبداعى واالبتكارى لدى األعضاء يف تطوير مضامني وأنشطة التوعية
ضد املخدرات .وتعزيز ذلك من خالل عدة آليات تش�جيعية هلم( .مثل
اإلعلان ع�ن اختيار مخس�ة أعض�اء ليكون�وا يف لوحة الشرف اخلاصة
بالصفح�ة ،وتت�م عملية اختيارهم من قبل باق�ي األعضاء عرب الصفحة
نفسها وبالتعاون مع املرشف) .إضافة إىل تشجيع اجلانب التنافيس أيض ًا
من خالل تدخل املرشفني بالتعليق عىل املوضوعات املنشورة واستحسان
مش�اركات الش�باب .ومن املالحظ أن أش�كال التواصل السابقة تصب
يف ه�دف التوعي�ة والتحفي�ز للنظير األول «اإلجيايب» ،وه�دف التوعية
والوقاي�ة والتوجي�ه للنظير الث�اين املس�تهدف بالتوعي�ة والوقاية .ذلك
أن الغالبي�ة العظم�ى من األف�كار والرؤى التي يت�م طرحها ركزت عىل
التواصل املشرتك بني الطرفني ،وهو ما يشري إىل استفادة احلملة من خاصية
التفاعلية يف القيام بدور الوسيط أو ساحة الستضافة التواصل املطلوب
بني النظريين.
ج ـ ظهر التواصل أيض ًا بني املتطوعني النشطاء يف أعامل احلملة وأنشطة التوعية التي
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تنفذها ،وبني غريهم من األعضاء الذين يتواصلون مع احلملة ،وقد أس�هم
التواصل عىل النحو السابق يف ممارسة جانب تروجيي أيض ًا ألنشطة احلملة.

د ـ ظه�رت عملي�ة التش�بيك االجتامع�ي والعم�ل على االس�تفادة من
التش�اركية يف االهتاممات عىل الصفحة الرس�مية للحملة عىل موقع
 Facebookمن خالل عدة أشكال منها:
ـ املس�ابقات اجلامعي�ة التي يتم التنظيم هلا وعقده�ا عرب الصفحة ،وتدخل
هذه املسابقات يف إطار أنشطة التوعية التي هتتم هبا احلملة.
ـ ومن خالل بعض املضامني التش�جيعية التي توظفها احلملة باس�تعراض
جمموع�ة املس�امهات واإلنجازات الت�ي حققها أحد األعض�اء وتعريف
اآلخري�ن ب�ه وبكيفية التواصل معه واالس�تفادة من جه�ده التطوعي يف
جمال مكافحة املخدرات.
ـ أيض� ًا األح�داث والفاعلي�ات واللقاءات التي يتم الدع�وة هلا عن طريق
الصفح�ة ـ م�ن خالل تطبيق أجندة األحداث املهمة ـ إال أنه يتم تنفيذها
عىل أرض الواقع بمشاركة أعضاء احلملة .وتتنوع هذه األحداث لتشمل:
أنشطة التوعية اخلاصة بحمالت مكافحة التدخني ،واملخدرات ،إضافة
إىل األنش�طة التطوعية األخ�رى ،وملتقيات التوظيف اتس�اق ًا مع هدف
احلملة يف الرتكيز عىل قيم احلياة اإلجيابية كمدخل أوسع وأعمق ملخاطبة
مش�كالت التعاط�ي واإلدمان)( .ومن أبرز األنش�طة التي القت اقبا ً
ال
من األعضاء عىل التواصل بش�أهنا برنامج «من خربة احلياة» الذي يقدم
مضامني توعية وتوجيه ،حيث تفاعل الش�باب بش�أنه مستعرضني أوجه
اإلفادة منه بام يشكل عنارص جذب لآلخرين ،وحث هلم عىل االنخراط
يف هذه األنشطة واحلصول عىل املزيد من املعلومات).

 3ـ عىل اجلانب املقابل من تفاوت توظيف إمكانات التفاعلية والتشارك والتشبيك
االجتامعي يف احلمالت السابقة الذكر ،مل يتضح دور املكون التفاعىل عىل نحو
دال يف حمتوى احلمالت الشعبية حمل الدراسة .حيث انخفضت حاالت التفاعل
بني املرتددين عىل هذه احلمالت ،حتى فيام يتعلق باملعلومات املنشورة .واحلقيقة
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أنه ال يمكن رد ذلك إىل مربر عدم وجود أنش�طة توعية تس�عى هذه احلمالت
إىل تنظيمها وتفعيلها عىل مستوى الواقع الفعيل .ألن عملية تقديم املعلومات
وطرح الرؤى واألفكار واملقرتحات املختلفة حول كيفية التعامل مع مش�كلة
اإلدمان حتتمل االستفادة من خاصية التفاعل يف إدارة حوار حول هذه األفكار
والرؤى بني املرتددين عىل احلملة ،وهو ما يسهم يف تقوية أثرها بينهم.

رابع ًا :معوقات االتصال يف توظيف ش�بكات التواصل االجتامعي يف محالت
التوعية اإلعالمية يف مكافحة املخدرات
اس�تقرت نظريات االتص�ال يف حتديدها لعنارص ومكون�ات عملية االتصال عىل
وجود جمموعة من العوامل التي يمكن أن متثل عنرص تشويش يؤثر يف فاعلية حتقق عملية
االتصال ،وتلعب دور ًا بالتبعية لذلك يف التأثريات النامجة عن عملية االتصال .وختتلف
نوعي�ة ه�ذه العوامل من حيث كوهنا إما عوامل وثيقة الصلة باجلمهور ،املس�تهدف من
االتص�ال ،أو أهن�ا تكون عوام�ل موضوعية ال ترتبط باجلمهور بل ترتبط مث ً
ال بالس�ياق
الذي حتدث فيه عملية االتصال أو بتكوين وبناء الرس�الة اإلعالمية أو ترتبط بالوس�يط
االتصايل الذي تتم من خالله عملية االتصال.

وقد أظهر حتليل عينة محالت التوعية اإلعالمية التي استخدمت شبكة التواصل
االجتامع�ي  Facebookيف جم�ال مكافحة املخدرات ،وجود عدد من العوامل التي
تتصل ببناء احلملة وحمتواها ،وبخصائص ش�بكات التواصل االجتامعي كوس�يط
اعتمدت عليه ،وأن هذه العوامل يمكن بالفعل أن متثل عنارص تشويش عىل فاعلية
عملية االتصال وحتقيق أهداف احلمالت .وفيام ييل نستعرض أبرز هذه العوامل:
 1ـ تف�كك البن�اء املع�ريف واملضم�ون الذي تقدم�ه محلة التوعية وعدم وجود اتس�اق يف
مسار تطوره

ويظهر هذا اخللل يف صورة وجود موضوعات وأطروحات ال صلة هلا عىل اإلطالق
بموضوع محلة التوعية وال أهدافها ،األمر الذي جيعلها أشبه بمنافذ تشتت االنتباه وتدفعه
بعيد ًا عن س�ياق عملية االتصال إىل جماالت واجتاهات أخرى ال صلة هلا باهلدف الذي
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تس�عى هذه احلملات نحو حتقيقه .وقد أظهر التحليل وج�ود هذه الصورة من عنارص
التشويش يف محلة محاية التابعة إلحدى منظامت املجتمع املدين ،واحلمالت الشعبية «ضد
املخ�درات» ،و»مرش�د تعايف لعالج اإلدم�ان» .بينام مل يظهر يف احلملة الرس�مية التابعة
لصندوق مكافحة وعالج التعاطي واإلدمان.
وهن�ا يمك�ن تفسير ذلك يف ضوء ال�دور الفاعل الذي يتعين أن يقوم به املرشف
املس�ئول ع�ن إدارة حمت�وى احلملة وتوجيهه نحو أهدافها ،واحلفاظ عىل اتس�اق املس�ار
املع�ريف ال�ذي يعكس�ه مضموهنا ،م�ع العمل عىل تنوي�ع الطرح وأس�اليبه حتى ال يمل
اجلمهور املستهدف بالتوعية واحلامية .حيث انفردت احلملة الرسمية ـ كام أظهر التحليل
ـ بوج�ود مشرف يقوم بدور ملموس يف عملية توجيه احل�وار خالل احلملة ،ويف طرح
املوضوعات ويف التعليق عىل كتابات وأطروحات اجلمهور عىل النحو الذي حيافظ عىل
اتساق ومتاسك البناء املعريف الذي يقدمه مضمون احلملة.

وهن�ا جتدر اإلش�ارة إىل أن ال�دور اإلرشايف الذي يتعني عيل املشرف القيام به ،ال
يمث�ل أي انته�اك لالس�تفادة من المركزية تبادل االتص�ال عرب حمتوى احلملة .بل عىل
العك�س فإن�ه يكون أِش�به بالدليل أو املوجه لتوظيف ه�ذه الالمركزية عىل النحو الذي
خيدم أغراض التوعية.
 2ـ وجود أفكار ومضامني هدامة تتناقض وهدف احلملة وموضوعها

برغ�م نب�ل األه�داف التي تس�عى إىل حتقيقها محلات التوعي�ة اإلعالمية يف جمال
مكافح�ة املخدرات ،فإن التحليل أس�فر عن وجود ص�ور ملضامني غري الئقة أو بمعنى
أدق تتناقض مع األهداف التي تسعى تلك احلمالت إىل حتقيقها ،إضافة لوجود مضامني
أخرى عكس�ت عدم الوعي وعدم احلرفية يف حماولة حتقيق األهداف النبيلة التي تس�عى
إليها احلملة ،وأهنا يف املقابل يمكن أن تؤدي إىل آثار سلبية.
فقد أظهر التحليل النزوع أحيان ًا إىل الرتكيز عىل جوانب الرتهيب والتخويف املبالغ
فيه من موضوع اإلدمان ،األمر الذي يمكن أن يكون له ارتداد س�لبي لدى األش�خاص
املدمنني الذين قد يستوىل عليهم اليأس من إمكانية التعايف.
واألس�وأ م�ن ذل�ك ،أن االنفتاح ودرج�ات اإلتاحة العالية الت�ي يتحيها توظيف
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ش�بكات التواص�ل االجتامعي يف غرض التوعية اإلعالمية ض�د املخدرات ،ال متنع أي
ف�رد م�ن املس�تخدمني ـ مهام كان ـ من اإلدالء بدلوه يف حمت�وى احلملة .ورصد التحليل
وجود حماوالت هلدم األفكار والقيم اإلجيابية املوجودة يف هذه احلمالت عن طريق حماولة
نرش قيم س�لبية ومش�اعر إحباط وكراهية يف املقابل .بل وأحيان ًا عن طريق التش�كيك يف
أهداف احلملة ويف اجلهات الداعمة هلا (خاصة فيام يتعلق بحملة «محاية»التابعة إلحدى
منظامت املجتمع املدين) .وقد ظهرت املضامني السلبية بأشكال خمتلفة منها املواد املصورة
إىل جانب املواد النصية.
 3ـ اخلمود النسبي وتاليش عملية البناء والتطوير يف التواصل عرب احلملة

بسبب خصائص شبكات التواصل االجتامعي التي تؤكد ميزة سهولة التشارك
بني األفراد فيام لدهيم من خربات ورؤى ومشاعر يطرحوهنا عرب هذه املواقع .فإن
عملي�ة جت�دد وتطور البناء الذي يطرحه مضم�ون هذه احلمالت تكون عىل درجة
عالية من األمهية الستمرار حالة التواصل بني األفراد املشاركني فيه .وقد أظهرت
إجراءات املعاينة أو ً
ال ،ونتائج التحليل ثاني ًا ،وجود إشكالية تواجه بعض محالت
التوعية اإلعالمية عرب شبكات التواصل االجتامعي .وهي تتمثل يف عملية التآكل
أو التالش�ى الت�ي قد تعرتى حال�ة التواصل بني أعضاء ه�ذه احلمالت .فتتحول
املوضوعات واألطروحات املوجودة عىل احلملة إىل ما يشبه اجلزر املبعثرة املعزولة
ع�ن بعضه�ا البعض ،فكل فرد يلقي ما لديه ـ أي ًا كان موضوعه ـ وال يكون هناك
رد الفع�ل االتصايل الكايف لتطوير هذا املحتوى والبناء عليه واإلضافة له .وهو ما
يشري إىل انخفاض درجة نشاط عملية التواصل من خالل اإلضافة والتفاعل عرب
صفحة احلملة عىل موقع .Facebook
وجتسد مظهر ذلك يف وجود العديد من محالت التوعية اإلعالمية التي كشفت
عنها مرحلة البحث الداخىل يف شبكة  ،Facebookإال أهنا فعلي ًا محالت «متجمدة»
إن ج�از لن�ا التعبري .فإما أن حرك�ة التواصل عليها بطيئة ج�د ًا واملدى الزمني بني
األطروحات بعيد ،وتكاد الصلة تتقطع بني الفعل االتصايل ورد الفعل عليه ،وإما
أهنا متوقفة متام ًا منذ فرتات بعيدة.
وهن�ا نع�ود جمدد ًا إىل الدور الفاعل الذي يمكن للمرشف املس�ئول عن محلة
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التوعية ممارس�ته يف العمل عىل ضخ احلياة والنش�اط والفاعلية إىل عملية التواصل
من حني آلخر .فدوره ال يتوقف عن مسألة توجيه مسار احلملة ـ من خالل توجيه
املضم�ون والتواص�ل ـ نح�و هدفها وموضوعها األس�ايس ،ولكنه يش�مل أيض ًا
احل�رص عىل إثارة الفرص املمكنة جلذب األعضاء للتواصل عرب احلملة ،وحتقيق
فكرة الديناميكية التي جيب أن تتسم هبا عملية التواصل من خالهلا.

املحددات املقرتحة لتوظيف ش�بكات التواصل االجتامعي عىل نحو
فعال يف محالت التوعية اإلعالمية يف جمال مكافحة املخدرات

تأٍسيس ًا عىل النتائج التي خلص إليها البحث وتم استعراضها ومناقشتها فيام
س�بق ،يمكن اقرتاح جمموع�ة املحددات أو املرتكزات التالية بما تنطوي عليه من
تصور بآليات حمددة للمس�امهة يف تفعيل توظيف شبكات التواصل االجتامعي يف
جمال التوعية اإلعالمية ضد املخدرات.

أو ً
ال :تبن�ي رؤية تتس�م بالش�مول م�ع العمق يف ذات اآلن يف التعامل مع مش�كلة
اإلدمان .فمواجهة اإلدمان تتطلب التعامل مع املش�كلة عىل نطاقني؛ نطاق
ضي�ق وحمدد خاص بفك�رة تعاطة وإدمان املخدرات ،ونطاق أوس�ع ينظر
لقي�م اإلجيابي�ة والفاعلي�ة والنجاح يف احلي�اة .والربط بين النطاقني هو ما
يمك�ن أن حيقق تأثري ًا عميق ًا وقوى ًا لدى اجلمهور املس�تهدف .واألس�لوب
الس�ابق ،خيرج بمواجهة اإلدمان من مس�احة تقديم املعلومات أو التحفيز
الختاذ خطوة العالج ،أو حتى إرشادات التعامل مع املدمنني يف نطاق األهل
واألصداقاء ،إىل مس�احة أكرب وهي كيف يتكيف ويتوازن الش�اب يف ظل
كل الضغوط والظروف واملهددات التي قد تدفعه دفع ًا نحو براثن اإلدمان.
كيف تكون لديه رؤية إجيابية لنفسه ولآلخرين ولدوره يف جمتمعه ،كيف يتم
حتصينه نفسي ًا أمام اإلحباطات.
وأب�رز اآللي�ات التي يمكن االس�تعانة هب�ا يف حتقيق ذلك ،تأيت م�ن خالل تنوع
املضامني والطرح الذي تقدمه احلملة ،ما بني موضوعات تكون ذات صلة مبارشة
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وواضحة جتاه مش�كلة اإلدمان ،وما بني موضوعات تتصل باملشكلة ولكن عىل
نح�و غير مبارش .فيكون التنويع بني هذه املوضوعات وس�يلة لتحقيق التكامل
يف الرؤية ،إضافة إىل أنه س�وف يس�اعد يف دفع املل�ل وجتديد القدرة عىل جذب
اهتامم الش�باب ،ألن احلملة وفق ًا لذلك الش�كل تكون أكثر ارتباط ًا باحتياجاهتم
وواقعه�م .كام أهن�ا تكون أكثر تنوع� ًا يف فئات اجلمهور التي تس�تهدفها ،والتي
تستطيع كل فئة منها أن تلبي احتياجاهتا املعرفية من خالل احلملة.
كام تشمل اآلليات أيض ًا التنويع يف أساليب التوعية ما بني األسلوب املبارش
وغير املب�ارش يف الطرح الذي تقدمه احلملة .ذلك أن األس�لوب املبارش قد
ينج�ح يف بعض احلاالت ومع بعض الفئات ،إال أن األس�لوب غري املبارش
غالب� ًا م�ا يكون أكثر قدرة عىل جذب االهتمام وعىل التأثري يف الوعي .فعىل
س�بيل املث�ال تلقى م�واد الفيدي�و التي ختتص بأغ�راض التوعي�ة اقبا ً
ال من
الش�باب ،الذي يتداوهلا عرب مواقع تش�ارك الفيديو مث�ل  Youtubeإضافة
إىل شبكة التواصل االجتامعي  ،Facebookوهذه املضامني بأسلوهبا الشيق
واجل�ذاب تقدم أفكار ًا بطرق مبتكرة تتناس�ب وطبيعة الش�باب وأذواقهم
ونزوعهم أحيان ًا إىل اجلديد واملثري.

ثانيـ ًا :حتديد هدف واضح للحملة ،ال يركز االهتامم بالدرجة األوىل عىل فكرة املرحلية
(أه�داف قصيرة أو متوس�طة أو بعي�دة املدى) ،وإنما يركز عىل فك�رة التكامل
والتنوع يف األهداف واألنش�طة الت�ي تتبناها احلملة .فأه�داف التوعية والوقاية
عرب الواقع االفرتايض حتتاج إىل أن تدعمها أنش�طة وفاعليات يندمج من خالهلا
األفراد املستهدفون باحلملة .ووجود تكامل وحالة من التواصل املمتد عرب الواقع
االفرتايض والواقع املادي يف محلتي «محاية» ،و»شباب بيحب بلده» أعطامها قوة
ودفعة وقابلية لالستمرار والتجدد أوضح من احلمالت الشعبية( .حتول احلملة
لتكون جمرد مصدر ًا للمعلومات ال حيقق االستفادة الكاملة من استثامر إمكانات
وخصائص شبكات التواصل االجتامعي).

ثالثـ� ًا :االهتمام بتحديد أدوار املرشف القائم على إدارة وتوجيه حمتوى احلملة .وعدم
اللجوء بأي حال من األحوال إىل التخىل عنه وعن دوره .ذلك أن عدم وجود
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مرشف مسئول عن مهام إدارة وتوجيه احلملة يف محلة «محاية» كانت له آثاره السلبية
الت�ي مل يقل عنها عدم فاعلية دور املرشف املس�ئول ع�ن محلة «ضد املخدرات»،
وكذلك محلة «مرشد تعايف لعالج اإلدمان» كنامذج للحمالت الشعبية.
وبناء عليه ،فإن احلفاظ عىل فكرة إتاحة احلملة للجميع ،واحلفاظ عىل تطبيق الالمركزية
يف االتصال تقتيض معها أيض ًا حتديد جمموعة من املهام أو املسئوليات التي خيتص هبا
املرشف عىل إدارة وتوجيه احلملة ،ويمكن تصور ذلك عىل النحو التاىل:
ـ العم�ل على طرح موضوع�ات للنقاش ترتب�ط بأهداف احلمل�ة وموضوعها
الرئييس ،ليتفق سري النقاش معظم الوقت مع الغرض منها .ويمكن له أن يقوم
على حتديد وتوضيح األهداف والتعليامت العامة التي يسير وفق ًا هلا التفاعل
والتواصل عرب الصفحة.
ـ العمل كذلك عىل متابعة عملية التواصل عرب احلملة ،ومالحظة املس�ار الذي
تسري فيه عملية تطوير وبناء حمتواها بفعل التشارك بني اجلمهور عرب الصفحة
الرسمية للحملة عىل موقع التواصل االجتامعي.

ـ احلرص عىل التفاعل والتواصل الدائم مع املرتددين عىل الصفحة .والتعليق عىل ما
يقدمونه من إضافات ورؤى ،وتوظيف التعليق لتوجيه احلملة أيض ًا نحو مسارها.

رابعـ� ًا :يتبل�ور هذا املح�دد حول أهم ما يميز ش�بكات التواصل االجتامعي كوس�يط
لالتصال ،وهي سمة التفاعلية .التي جيب أن حيرص القائمون عىل محلة التوعية
اإلعالمية عىل توظيفها واستثامرها يف تدعيم آثار احلملة وقدرهتا عىل النجاح يف
حتقيق أهدافها .ويمكن تصور عدد من اآلليات تساعد يف حتقيق ذلك:
ـ تواجد املرشف بأكرب قدر ممكن عىل الصفحة من خالل قيامه بالتفاعل والتواصل
باس�تمرار مع املرتددين عليها .حيث أظه�رت النتائج أن ذلك له دور واضح
يف ارتباطهم بالصفحة.
ـ استثامر هذه التفاعلية يف إجراء أنشطة توعية ولكن من خالل الواقع االفرتايض،
مث�ل املس�ابقات اإلبداعية التي تدمج األعضاء يف ه�دف احلملة وموضوعها
عىل نحو كبري.
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ـ التش�جيع على وجود جمموعات فرعية – من خلال احلملة  -جتمع األعضاء
املتقاربين يف جم�االت اهتاممهم ،أو يف املش�كالت التي يواجهوهنا .وتش�جيع
عملي�ة التواصل بني ه�ذه املجموعات الفرعية أيضا ًم�ن خالل دور املرشف
املسئول عن توجيه احلملة .وهذه املجموعات الفرعية من شأهنا تقوية ارتباط
األعضاء باحلملة ،ما دام أهنا قادرة عىل إشباع احتياجات متنوعة لدهيم.

خامتة الدراسة
تقدم شبكات التواصل االجتامعا إمكانات واعدة أمام املشتغلني بمجاالت التوعية
اإلعالمي�ة املختلف�ة ،بام يف ذلك جم�ال التوعية بأخط�ار اإلدمان ومكافح�ة املخدرات.
ويساعد االستخدام املتزايد هلا من قبل فئات عريضة من الشباب العريب يف أمهية توظيف
هذه الشبكات يف محالت التوعية املوجهة إليهم.
إال أن التجرب�ة العربي�ة يف ه�ذا املج�ال حتتاج إىل االسرتش�اد بال�رؤى العلمية يف
اس�تثامرها إلمكانات هذا الوس�يط االتصايل اجلديد ،الذي يعد بالتغلب عىل الكثري من
املعوقات التي كانت تواجهها وسائل االتصال التقليدية يف جمال التوعية اإلعالمية.

واحلقيق�ة أن التج�ارب العربي�ة يف جمال توظيف ش�بكات التواصل االجتامعي يف
مكافحة املخدرات ،اشتملت عىل نامذج إجيابية ومشجعة ،كام اشتملت أيض ًا عىل نامذج
عكست عدم نضج التجربة حتى هذه اللحظة .فنموذج احلمالت الشعبية التي انطلقت
نحو اهلدف النبيل يف مكافحة املخدرات ،يعانى الكثري من أوجه القصور وعدم الكفاءة
يف تفعي�ل إمكانات النرش اإللكرتوين ،ونموذج احلمالت الرس�مية ق�دم بداية أكثر قوة
ونضج ًا من النموذج السابق ،وأيض ًا من نموذج احلمالت التابعة ملنظامت املجتمع املدين.

مطل�وب إذن مزي�د من االهتامم باجلوانب واألس�س العلمية يف توظيف إمكانات
الوسيط االتصايل اجلديد ،خاصة وأن الساحة مفتوحة أمام كل الكيانات العاملة يف جمال
مكافحة املخدرات لتكون أكثر قدرة عىل التواصل بقوة وبشكل مبارش مع الشباب العريب
يف كل مكان يف العامل لتوعيته ،ومحايته ،وإلنقاذ من ضل الطريق.
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