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تأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي على القرار 

 التصوييت واملشاركة السياسية للشباب املصري

 "4102"خالل االستفتاء على دستور 
 *د. صفا محمود عثمان

 المقدمة:

 القرن وبداية القرن العشرين أواخر منذ  المتسارع والتقني العلمي التطور أدى

 ودخل ، العالم أنحاء مختلف في حياة البشرية في كبير تطور إلى  والعشرين الحادي

 االجتماعية الحياة فيها بما ، الحياة جوانب في مختلف التقنية وتلك التقدم ذلك

 من كثير في االجتماعية الحياة شكل تغيير إلى وأدى ذلك ، المجتمع في والسياسية

 بنسب متفاوتة، التغيير ذلك كان وإن ، سواء حد   على النامية المتقدمة والدول الدول

 . تأخرها أو دولة كل تقدم بحسب

يتميز العصر الحالي بأنه عصر اإلعالم الجديد والمعلومات، لما يمتلكه من و 

قدرة على التأثير واالقناع، وتشكيل األفكار، وصياغة الرأي العام، فقد أصبح اإلعالم 

في التطوير السياسي الجديد عامال من عوامل التنمية وعنصًرا متزايد األهمية 

 واالقتصادي واالجتماعي والثقافي .

 ما ظهور العالم أخيًرا شهده الذي التقني التطور ذلك مستحدثات أبرز من وكان

اإلنترنت، وما قامت به من تعزيز لدور  شبكة على االجتماعي التواصل يسمى بمواقع

فرصة نقل  االعالم بشكل عام وفي المجال السياسي بشكل خاص فقد أتاحت له

األخبار والمعلومات بأسرع وقت وبتكاليف أقل ... وقد شهدت مصر خالل الفترة 

الماضية العديد من التطورات والتحركات السياسية الكبيرة، وكان لوسائل االعالم 

دور كبير في تلك األحداث وخاصة مواقع التواصل االجتماعي والذي أصبح أداة 

الذي يهتم بالجوانب والقضايا السياسية ويقوم  جديدة من أدوات اإلعالم السياسي

بإحداث التأثير والتغيير في األراء واألفكار والقناعات لدى الجمهور ويساهم في 

 عملية صنع القرار السياسي.

وبرز دور مواقع التواصل االجتماعي بنقل وتحليل النشاط السياسي وإتاحة 

ى الشباب، وجاءت مواقع التواصل المجال أمام السياسيين وقادة الرأي للتأثير عل

االجتماعي ليعتمد عليها الجمهور العام بشكل عام والشباب بشكل خاص في تكوين 

اعتقاداتهم واتجاهاتهم ومواقفهم المختلفة إزاء األحداث والسياسات التي تقع داخل 

 الواقع المحيط به .
                                                           

 أكتوبر 6جامعة  –بكلية اإلعالم  مساعدتم ترقية سيادتهم بهذا البحث لدرجة استاذ  *
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اسي للشباب وقد نجحت شبكات التواصل االجتماعي في التأثير على الوعي السي

المصري  وبالفعل عملت على إحداث تأثيرات واقعية على سلوكيات الشباب سواء في 

 المشاركة في الثوارات المصرية أو المشاركة في االنتخابات واالستفتاءات.

وذلك وجب علينا التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي وأهميتها في 

ر التصويتي للشباب وقت االنتخابات أو التوعية السياسية وتأثيراتها على القرا

 االستفتاءات التي تتم في مصر.

: مشكلة الدراسة:   أوًلا

استطاعت شبكات التواصل االجتماعي أن تكّرس مفهوم الحق في المشاركة،  

وبالتالي  أصبحت هذه الشبكات إحدى وسائل تشكيل الوعي السياسي في الوقت 

ا بارًزا ومؤثًرا في تحقيق الثقافة السياسية الراهن لدى الرأي العام، وتلعب دورً 

بأساليب مبتكرة، وبالتالي يمكن القول أن هذه الشبكات كرست لمفهوم الحق في 

 المشاركة السياسية.  

وبالتالي يمكن بلورة مشكلة الدراسة في "معرفة طبيعة الدور الذي قامت به 

عه للمشاركة السياسية شبكات التواصل االجتماعي في توجيه الشباب المصري في دف

الذي يُعد تعدياًل  4102والتأثير على قراره التصويتي في االستفتاء على دستور 

"، وبالتالي يمكن التعرف بصورة عامة على قدرة هذه الشبكات 4104لدستور 

االجتماعية في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب المصري بما تبثه من مضامين 

 وفيديو وغيره من أحداث هي مثار حديث الرأي العام. متنوعة ما بين نص وصورة 

 ثانياا أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة الرئيسية في سعيها للتعرف على تأثيرات مواقع التواصل 

االجتماعي على الشباب المصري والكشف عن مواطن القوة والضعف التي تعكسها 

ي تكوين رؤية صائبة عن عملية هذه المواقع حتى يمكن تالفي تأثيراتها السلبية ف

، ومساعدة الشباب في تقييم نصوص هذا 4102االستفتاء على الدستور الجديد 

الدستور الجديد والتعرف على ميزاته وعيوبه، إلى جانب التعرف على أهم 

اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لالنتخابات في الترتيب لهذا الحدث السياسي 

 األهمية السابقة أمران هامان وذلك على النحو التالي: الهام وينبثق من 

تمثل الدراسة إضافة علمية للتراث العلمي المتعلق بدراسة اإلعالم الجديد،  -0

وخاصة في مجال التأثيرات على الجمهور، حيث تسعي الدراسة لتكون إضافة 

علمية في التعرف على مزيد من خصائص تعامل جمهور الشباب المصري مع 

 المعلومات بصورة عامة ومع شبكات التواصل االجتماعي بصورة خاصة. شبكة 



 

 4102دراسة تطبيقية على انتخابات  -دور الفضائيات المصرية في تشكيل مدركات الجمهور لسمات القيادة لدى مرشحي الرئاسة

 08 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

تساعد الدراسة في التحديد الدقيق للوسائل واآلليات التي تعتمد عليها هذه  -4

الشبكات في توصيلها للمعلومات أيًا كان نوعها للجمهور الذي تستهدفه، وكذلك 

ي يمكن بناء على هذه وسائل التفاعل مع الجمهور الستقبال ردود فعله، وبالتال

النتائج رسم رؤية عملية بسيطة تضع الخطوط العريضة في كيفية حدوث عملية 

 االتصال بين األطراف المتفاعلة على صفحات هذه المواقع االجتماعية. 

الدور الفعال والحيوي لمواقع التواصل االجتماعي في حياة الشباب المصري  -3

ومدى قدرتها على تشكيل أجندته واهتماماته في ضوء تغطيتها اآلنية والسريعة 

 لألحداث الجارية ومتابعة تداعياتها. 

تميز مواقع التواصل االجتماعي بقدرتها علي إتاحة مساحة كبيرة للشباب في  -2

 أيه من خالل تنوع وسائل التفاعل عبر هذه المواقع.التعبير عن ر

أثبتت الدراسات السابقة تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الجانب السياسي   -5

 في حياة الشعب المصري وخاصة الشباب. 

 ثالثاا أهداف الدراسة: 

 وانطالقا من أهمية الدراسة فهي تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف التالية:  

اول الدراسة التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي في حياة الشباب تح -

 المصري، من خالل التعرف على عاداته االتصالية مع هذه المواقع. 

الكشف عن الدور التوجيهي لهذه الشبكات على الشباب المصري لالهتمام باألحداث  -

   .4102السياسية وذلك بالتطبيق على حدث االستفتاء على دستور 

معرفة أهم مواقع التواصل االجتماعي التي يحرص الجمهور االعتماد عليها في  -

 4102الحصول على المعلومات بصورة عامة وعن االستفتاء على الدستور 

 بصورة خاصة.

 معرفة أكثر مواقع التواصل االجتماعي مصداقية لدى الشباب المصري. -

االجتماعي لمسئولياتها تكوين رؤية عامة عن مدى مراعاة مواقع التواصل  -

االجتماعية من خالل التعرف على نوع التأثيرات السياسية لهذه المواقع من حيث 

 كونها سلبية أم ايجابية.

الكشف عن مدى تأثير المعلومات السياسية التي تتناولها مواقع التواصل االجتماعي  -

هات الشباب في تشكيل اتجا 4102في الصفحات المتعلقة باالستفتاء على الدستور 

 المصري وبالتالي التأثير على قراره التصويتي بالموافقة أو المعارضة.

الوقوف على دوافع تعرض الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي المتعلقة  -

 كأحد نماذج الصفحات السياسية على هذه المواقع. 4102باالستفتاء على الدستور 



 

 4102دراسة تطبيقية على انتخابات  -دور الفضائيات المصرية في تشكيل مدركات الجمهور لسمات القيادة لدى مرشحي الرئاسة

 08 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 رابعاا تساؤًلت وفروض الدراسة: 

 ؤًلت الخاصة بالدراسة: التسا

ما هو تأثير استخدام مواقع التواصل  فييتمثل التساؤل الرئيسي في هذه الدراسة 

اًلجتماعي على القرار التصويتي والمشاركة السياسية للشباب المصري "خالل 

ومن هذا التساؤل تتفرع عدة تساؤالت فرعية تتمثل  ،"4102اًلستفتاء على دستور 

 فيما يلي:

 ادات تعرض الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي؟ما هي ع .0

 ما أسباب وأشكال استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي؟  .4

 ما هي اشكال تفاعل الشباب المصري مع مواقع لتواصل االجتماعي؟  .3

من خالل مواقع التواصل  4102ما مدى متابعة أخبار االستفتاء على دستور  .2

 االجتماعي؟

ما هي دوافع تعرض المهتمين بقضايا وموضوعات االستفتاء لمواقع التواصل  .5

 االجتماعي؟ 

 ما هي حدود حرية التعبير من خالل مواقع التواصل االجتماعي؟  .6

ما درجة االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي للحصول على معلومات عن  .7

 الدستور؟

بمواقع التواصل االجتماعي حول ما هو تقييم عينة الدراسة للموضوعات المثارة  .8

 االستفتاء والدستور؟ 

ما مدى التأثيرات التي تتناولها مواقع التواصل االجتماعي في الصفحات  .9

في تشكيل اتجاهات الشباب المصري  4102المتعلقة باالستفتاء على الدستور 

 وبالتالي التأثير على قراره التصويتي بالموافقة أو المعارضة؟

لنشاط المدعمة والمعوقة للتأثيرات االتصالية التي يمارسها عينة ما هي أنماط ا .01

 الدراسة الميدانية عند التعرض لمواقع التواصل االجتماعي؟ 

 الفروض الخاصة بالدراسة: 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدوافع النفعية، وأنماط النشاط المدعم  -

العينة بمفهوم المشاركة السياسية بعد للتـأثيرات االتصالية وبين مستويات وعي 

  التعرض لمواقع التواصل االجتماعي.

توجد عالقة عكسية بين أنماط النشاط المعوق للتأثيرات االتصالية وبين مستويات   -

 وعي العينة بمفهوم المشاركة السياسية بعد التعرض لمواقع التواصل االجتماعي.

ت وعي عينة الدراسة بمفهوم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويا -

المشاركة السياسية وبين التأثيرات المختلفة للتعرض لمواقع التواصل االجتماعي 

 )المعرفية، االتجاهية، الوجدانية، والسلوكية(.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معدل اهتمام عينة الدراسة بمتابعة  -

اعي وبين المتغيرات موضوعات االستفتاء من خالل مواقع التواصل االجتم

 المستوى االجتماعى االقتصادى(. -االنتماء الحزبي –الديموغرافية للعينة )النوع 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم التعرض لمواقع التواصل االجتماعي  -

 وبين القرار التصويتي لعينة الدراسة.

قة بالدستور وبين هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين متابعة الموضوعات المتعل -

 القرار التصويتي لعينة الدراسة.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين متابعة الموضوعات المتعلقة بالدستور  -

 وبين معرفة المواد المتعلقة بالدستور.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين متابعة الموضوعات المتعلقة بالدستور  -

 ور.وبين اتجاهات عينة الدراسة نحو الدست

 خامساا: مواقع التواصل اًلجتماعي والمشاركة السياسية: 

للمجتمع   والمعلوماتية واإلعالمية التشريعية البنية طبيعة عند النظر إلى 

والتعبير  الرأي حرية وخاصة األساسية الحريات في نقص من يعانيه المصري وما

ودورها الفعال في   االجتماعي التواصل مواقع أهمية ندرك أن يمكن والتواصل، 

 تمكين الشباب من التعبير عن أرائهم بحرية.

مواقع التواصل  تبني إلي واألفراد المنظمات من عديدًا دفع ما وهو

 واالقتصادية السياسية المجاالت في وتداولها المعلومات نشر عملية في االجتماعي

 اإلعالم لوسائ قصور كشف إلي بال جدال أدت التي العملية وهي، واالجتماعية

 ( 1) .التقليدية

 للديمقراطية كمراقب مهًما دوًرا تلعب االتصال وسائل أن المعروف ومن

 اإلنترنت عبر الحديثة االتصال تكنولوجيا أن كما العام، الرأي خلق في وكوسيط

مواقع التواصل  خالل من وذلك العام الرأي تكوين أشكال من جديد شكل ظهور تسهل

 بين النظر ووجهات والمعلومات والخبرات االتصال بتبادل تقوم والتي االجتماعي

 موضوعات حول عام رأي تشكيل عملية في جزًءا يكون أن يمكن ما وهو أعضائها،

 . )2)للحوار يطرحونها التي والقضايا النقاش

 المشاركة السياسية: 

تعد المشاركة السياسية صورة من صور المشاركة العامة في أي مجتمع من 

المجتمعات وتحتل المشاركة السياسية موقعا متميًزا في إطار العالقة بين المشاركة 

والتنمية في كل المجتمعات باعتبار المشاركة ركنًا أساسيًا في الحياة السياسية وعاماًل 
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لت وسائل اإلعالم اليوم إلى قنوات للمشاركة مؤثًرا في نجاح التنمية، وقد تحو

السياسية وإلى منابر لترسيخ الديمقراطية والمشاركة ودعم القيم واالتجاهات 

...إن مناقشة األمور السياسية (3)والسلوكيات التي تسهل عمليات التحول الديمقراطي

بشكل متكرر من قبل وسائل اإلعالم يرتبط ارتباًطا إيجابيًا بالنشاط السياسي فالجدل 

السياسي والنقاش على شبكات التواصل االجتماعي، والنقاش والجدل في الحياة العامة 

    (4)سواء في العمل أو الجامعات يؤثر بشكل غير مباشر على المشاركة السياسية. 

فالمشاركة السياسية هي ناتج للقيم السياسية وعلي رأسها حرية اإلنسان   

السياسية ،والتي أقرتها المنظمات الدولية، وأقرها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

الذي أكد على الحق في التفكير الحر والمشاركة في الحياة العامة الذي يتضمن: حق 

تحادات ، وحق التجمع ،وحق االنتخاب تأليف األحزاب ،والجمعيات ،واال

 (5)والتصويت،وحرية الفكروالتعبير بدون مضايقة ،وحرية المعارضة

فالمشاركة السياسية هي مكون أساسي وضروي لنجاح أي نظام سياسي، 

العملية السياسية ومؤسسات فالمشاركة السياسية الجادة تتطلب جهدًا ووقتا ومعرفة ب

ك األفراد ووعيهم بمقدرتهم علي التغيير، كما أنها محاولة ، وتتطلب أيضا إدراالدولة

 (6)ترجمة القيم واألفكار واآلراء السياسية التي يؤمن بها الفرد إلي واقع عملي ملموس .

 السياسية:  المشاركة تفعيل

 يموت من من الشباب فهناك الشباب لدي االنتماء لتنمية هناك أهمية كبيرة

 مشاق من أجله ويتحمل والنهضة التنمية مشروع علي يراهن ومن الوطن، أجل من

 العام، وتتم العمل بقضايا واالهتمام المشاركة علي حرًصا أكثر يكون ، وبالتالي الحياة

 دور وكذلك والمثقفين والمسئولين المربين جهود تكاتف طريق عن للشباب هذه التنمية

 تشكل والتي مركز آالف أربعة عن تزيد التي الشباب ومراكز االتحادات الطالبية

 المقبلة.  المراحل في الشبابي والعمل المشاركة المحلية وتطوير لتشجيع متميًزا إطارا

 آليات تفعيل المشاركة السياسية: 

تنوعت تلك األليات مابين التقليدي والحديث وذلك لجذب المواطن المصري  

سياسي فاعل، ويمكن وخاصة فئة الشباب القادرة علي إحداث نهضة تنموية وحراك 

 التعرف على تلك االليات في اآلتي :

 . أوًل : اآلليات التقليدية للمشاركة السياسية

تسهم األحزاب السياسية بدور في تدعيم  األحزاب والمشاركة السياسية: -

المشاركة السياسية بين الشباب المصري من خالل لجان الحزب على كافة 

المستوىات في القرية والمصنع والمدرسة والكلية والحي وغيرها ، وتقديم 

خدمات مباشرة للجمهور، وترغيب الشباب في العمل الحزبي، وإتاحة الفرصة 
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ية ، ولعل هذا ما يدعم المشاركة السياسية بين الشباب لهم في المناصب القياد

. وتعمل االحزاب على االهتمام بكوادر األجيال الشابة ومنحها (7)المصري 

 .(8)الفرصة لتجديد دماء العمل السياسي 

وذلك من خالل زيادة ميول الشباب  اإلعالم وتدعيم ثقافة المشاركة السياسية : -

مام بالوقوف على القضايا السياسية من خالل المصري السياسية وخاصة االهت

، وأهم تأثيرات اإلعالم علي (9)متابعة األخبار السياسية الداخلية والخارجية

 المشاركة السياسية: 

 نشر الوعي السياسي لدى المواطنين . .0

 تدعيم دور المعارضة السياسية . .4

 .(10) تدعيم دور القطاع الخاص  .3

: إن المشاركة السياسية هي من المكتسبات وهي تحتاج إلي التدريب  التعليم -

والخبرة، فيظهر هنا دور التعليم وتدريب الفرد علي كيفية ممارسة السلطة 

وأشكال العمل السياسي، وضرورة تعليمه المسئولية السياسية من أجل زيادة حجم 

ندوات بالجامعات المشاركة ويمكن أن يتم ذلك عن طريق المناهج الدراسية وال

 .(11)المصرية والتي تحث الشباب على المشاركة في الحياة السياسية 

: تستطيع أن تسهم  في تدعيم المشاركة السياسية وذلك أجهزة األمن والداخلية  -

بانتقاء التوقيت المناسب لالنتخابات واالستفتاءات بعيدًا عن أوقات االمتحانات 

أماكن االقتراع وأعداد اللجان، وتسهيل عملية  بالنسبة للطالب، وأيًضا في زيادة

 .(12) اإلدالء باألصوات من حيث الموعد والمكان والشروط 

 ثانياا :اآلليات الجديدة للمشاركة السياسية 

أدت ثورة التكنولوجيا االتصالية إلى ظهور آليات جديدة للمشاركة في الحياة  

االتصال التنموي، الذي يستهدف تطوير السياسة وتعتبر تلك اآلليات الجديدة جوهر 

فكر أفراد المجتمع وتكوين االتجاهات اإليجابية نحو برامج التنمية للوصول إلى 

سلوكيات إيجابية تدعم الحياة السياسية ، وجاءت المدونات والفيس بوك واليوتيوب 

دول  من أكثر اآلليات الشائعة في مجال العمل السياسي الحديث في العديد من وتويتر

 العالم .

: يمثل االنترنت أحد أدوات المشاركة السياسية الجديدة للشباب، ويتيح  اإلنترنت -

لهم فرصة التعبير عن وجهات نظرهم والحوار بين بعضهم البعض حول 

القضايا المختلفة بدرجة أكبر من السهولة والحرية من األطر التقليدية للمشاركة، 

غتراب والالمباالة السياسية للشباب، ويزيد ويساهم هذا في الحد من ظاهرة اال
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من درجة اهتمامهم بالقضايا العامة، واإلحساس بالمسئولية تجاه المجتمع، وتشير 

اإلحصاءات الدولية إلي أن الشباب هم أكثر الفئات اعتمادًا على االنترنت 

يرى )توفلر( أن اإلنترنت مكن المواطنين من  (13)كمصدر للمعلومات السياسية .

أن اإلنترنت سيؤدي لتغيير كبير   Phil Nobleلمساهمة في صنع القرار ويرىا

، وكما (14)في المشاركة السياسية نتيجة لتمكين المواطنين من التصويت المباشر

أن اإلنترنت يساهم في تغيير أفعال الناخبين السياسيين   Hughes &Hillأكد

وفي المملكة المتحدة  ....(15)ومدهم بآليات جديدة للتأثير على السلوك السياسي

منهم يستخدم االنترنت للتصويت ويساعد اإلنترنت على تحفيز األفراد  69%

للمشاركة السياسية إذ يتم التغلب علي القيود في الواقع الفعلي من بعد لجان 

 .(16) التصويت ومما يدعم الديمقراطية الرقمية

تخابية التي تُعنى باستطالعات : إن المدونات السياسية أو المدونات االن المدونات -

الرأي قد جذبت اهتمام وسائل اإلعالم، وقد برزت هذه النوعية من المدونات ثم 

وما بعد أصبحت المدونات ووسائل اإلعالم  4116تالشت مؤقتًا ولكن في عام 

 . (17) التفاعلية األخرى محط أنظار الصحافة والسياسة 

التواصل االجتماعي أداة لحشد  أصبحت مواقعمواقع التواصل اًلجتماعي:  -

وال يمكننا أن ننكر الدور  (18)الشباب وتوعيتهم للمشاركة في الحياة السياسية

يناير  45الفعال الذي لعبته تلك المواقع وخاصة الفيس بوك في إطالق ثورة 

حيث أتاحت للشباب ساحة للحوار والتعبير عن آرائهم في أحوال البلد دون خوف 

في حشد المشاركة في االحتجاجات أو المظاهرات بالنسبة ، وأيضا تستخدم 

، ويستفيد الشباب المصري من (19)لألفراد الذين ال ينتمون إلي جماعات نشطة

االنترنت بشكل عام ومن مواقع التواصل االجتماعي بشكل خاص في تفريغ 

ية ، ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن القضايا السياس(20)طاقاتهم السياسية

في مقدمة تفضيل الشباب المصري في مناقشاتهم عبر مواقع التواصل 

االجتماعي، وتودي المشاركة السياسية عبر مواقع التواصل االجتماعي لتعقيد 

عملية صنع القرار نتيجة لتعقد العملية السياسية وتعدد أطرافها، وظهر مصطلح 

مصدر لألخبار مستخدمي االنترنت وهم من يعتمدون على اإلنترنت بشدة ك

السياسية بداًل من مستهلكي األخبار السياسية في اإلعالم التقليدي، ولإلنترنت 

، وأن مواقع (21) دور كبير في تغيير قرارات الناخبين بتوقيت اتخاذ القرار

التواصل االجتماعي تعد أداة ضرورية لتكوين رأي عام فعال في وقت تضاءلت 

 .(22) رأي عام فعال فيه قدرة الواقع الفعلي علي تشكيل

ا للمشاركة:  وقد حددت الدراسات تقسيما

: كالتصويت واالقتراع وإرسال تعليقات علي  Instrumentalالمشاركة اآللية

البرامج السياسية على االنترنت دون نزول لموقع الحدث فاإلنترنت هو ساحة ومنتدى 
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المعلومات التي ساعة أمام الجميع للمشاركة والحصول على  42ديمقراطي مفتوح 

، وبذلك يمكن التعرف على اهتمامات الجمهور ، وهذا (23) تدعم قراراتهم السياسية

 النوع من المشاركة يترجم إلى نوع آخر من المشاركة وهي المشاركة الرمزية.

: حيث تترجم اهتمامات األفراد من خالل التواصل  Symbolicالمشاركة الرمزية 

علي أرض الواقع مثل القيام ببعض التظاهرات، ورفع  فيما بينهم إلي سلوك إيجابي

األعالم والالفتات، وكذا القيام باحتجاجات تجاه بعض القضايا أو األحداث علي 

 .(24) الساحة

 سادساا: الشباب والمشاركة السياسية: 

 ممل، كشيء السياسي العمل يرى الشباب أكدت بعض الدراسات أن غالبية

 في الدخول من تمكنهم التي لديهم المؤهالت ليس حياتهم، وأن لطبيعة مالئم وغير

 المسئولين في دائما يشكون صنع القرار، وأنهم دوائر أو السياسية المؤسسات

 عزوف خالل من للشباب السياسية المشاركة عدم أزمة تتضح ، كما25السياسيين

 األحزاب خطاب إلي ذلك يرجع وقد الحزبي، العمل في عن المشاركة الشباب بعض

 يريدون فالشباب والحيوية،  التجديد من تخلو الصورة التقليدية،حيث علي القائم نفسه

 كما 26والمستقبل العصر ويواكب بواقعية مع مشكالتهم يتعامل جديدًا حيويًا خطابًا

يؤثر  قد أو حياته، جوانب لبعض تهديدًا يعتبر السياسي النشاط أن إلى الفرد ينظر

مكانته  علي النشاط ذلك يؤثر قد أو وأصدقائه، بجيرانه عالقته على السياسي نشاطه

 الالمباالة أن يرى وبالتالي متعددة، بضغوط يواجه قد الفرد أن أي االجتماعية،

لحياته، ولكن مع ظهور االنترنت وزيادة اإلقبال على مواقع  أكثر مالئمة السياسية

 المشاركة نحو الشباب اتجاه تشكيلالتواصل االجتماعي ظهر الدور الفعال في 

 اآلراء تبادل الفيسبوك، ويتم عبر السياسية المجموعات وتتعدد تتنوع السياسية، حيث

 الجارية األحداث متابعة على ويساعدهم الحرية، من كبيرة بدرجة الشباب بين

 الوعي وزيادة الشباب بين الثقافة السياسية، ونشر حقوقهم عليها، ومعرفة والتعليق

 الستيعاب طاقات تكفي تعد لم السياسية للمشاركة التقليدية الوسائل وألن السياسي

 الشباب فأراد الحكومة، تصنعها التي العديدة السياسية والمحاذير القيود الشباب، بسبب

 يجد ولم وتطلعاته، طموحاته يستوعب رحب فضاء إلى والهروب العقبات تجاوز هذه

 مختلفة للتعبير، ووسائل جديدة أدوات من يملكه بمااإلنترنت،  من أرحب الشباب

 .27مختلف بشكل األحداث مع الرأي والتفاعل إلبداء

 صور المشاركة السياسية بين الشباب: 

إن إسهام الشباب المصري في صور المشاركة السياسية ال يتم بدرجة واحدة 

وإنما بدرجات متباينة وتزيد مشاركة الشباب في الحياة السياسية بين الفئات األكثر 

تعليما والناجحين في حياتهم العلمية والذين اعتادوا ممارسة حقهم في التصويت 
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ة كافية بالقضايا السياسية التي تدور في االنتخابي وبين الذين تتوافر لديهم معرف

مجتمعهم وبين فئات الشباب القادرين على ربط أنفسهم باألحداث المجتمعية العامة 

التي تحدث خارج نطاق حياتهم الخاصة، أي الذين يستطيعون التأثير علي الحياة 

العامة لمجتمعهم ويخرجون من نطاق االهتمامات ذات الطابع الخاص إلي 

 ... ومن أبرز تلك الصور: (28) امات ذات الطابع المجتمعي العاماالهتم

حرص الشباب المصري على الوقوف على القضايا السياسية والعامة من خالل  .0

 متابعة األخبار السياسية الداخلية والخارجية من وسائل اإلعالم المتوفرة لهم. 

 ين الناس.إقامة نسق لالتصال من خالل االهتمام بالمناقشات السياسية ب .4

االشتراك في الحمالت السياسية من خالل القيام بتوعية األهالي من الناحية  .3

 السياسية واإلسهام في مشروعات تحسين البيئة بالجهود الذاتية. 

ميلهم إلى التمسك بحق التصويت من خالل اإلدالء بأصواتهم في االستفتاءات  .2

 لي.واالنتخابات التي تتم على المستوىين القومي والمح

 .(29) حرصهم على االشتراك بالعضوية في أحد األحزاب السياسية .5

 سابعاا نموذج) روبين وكيم( لالستخدامات والتأثيرات 

تعتمد الباحثة في دراستها على نموذج االستخدامات والتأثيرات والذى يعد 

تطوًرا لنظرية االستخدامات واإلشباعات ومدخاًل جديدًا لها، ومن هذا المنطلق ظهر 

م، والذى يقيس تأثير 0997نموذج كيم وروبين لالستخدامات والتأثيرات عام 

بعدما كان ينظر ألفراد الجمهور على انهم  -االختالف في أنماط نشاط الجمهور

باإلضافة الى مساهمته في أحداث تأثيرات محددة تنتج عن استخدام  –متلقون سلبيون 

إلى التعرف على  األبعاد المختلفة المضامين االتصالية، كما يهدف هذا النموذج 

لنشاط الجمهور ومدى تأثيراتها في االتصال سواء كانت هذه األنشطة مدعمة  عملية 

االتصال مثل : االنتقائية، واالنتباه، واالستغراق كحافظ مؤثر ألن أفراد الجمهور 

أو  يتأثرون بالمضامين االتصالية التي يختارونها وينتبهون لها ويستغرقون فيها،

األنشطة المعوقة مثل: التجنب، وتحويل االنتباه، والشك الذى يحد من التأثيرات 

 .(30)االتصالية على أفراد الجمهور ألن الجمهور لم يتأثر بالمضامين االتصالية

وقد ساعد ذلك على إيجاد حلقة وصل بين مدخل االستخدامات واإلشباعات, 

عالقة بين مجموعة المنافع التى  حيث أصبحت الدراسات الحديثة تتحدث عن وجود

يحصل عليها الجمهور من استخدامه للوسيلة أو مضمونها من جهة والتأثيرات 

 االتصالية من جهة أخرى.
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وقد ساعدت هذه الدراسات الخاصة باالستخدامات والتأثيرات على سد الفجوة بين 

 (.31منهج التأثيرات التقليدية ومنهج االستخدامات واإلشباعات )

تقوم هذه النظرية بتصنيف التأثيرات االتصالية الى عدة تصنيفات  كما

، وهذا يتيح (32)اتصالية منها ما يتعلق بزمن التأثير ومنها ما يتعلق بنوعية التأثير

للباحثة الوقوف على تأثيرات استخدام مواقع التواصل االجتماعي على القرار 

ل االستفتاء على دستور التصويتي والمشاركة السياسية للشباب المصري "خال

4102." 

ويالحظ أن مدخل االستخدامات والتأثيرات يبحث في كيفية استقبال الجمهور للرسائل 

االتصالية بطريقة نشطة طبقًا الحتياجاتهم وخصائصهم الفردية الخاصة، مما يؤدى 

 وهو المدخل (33)في النهاية إلى تنوع التأثيرات االتصالية نتيجة تنوع دوافع التعرض

 المناسب لهذه الدراسة.

 ويقوم هذا النموذج على عدد من المفاهيم أو العناصر األساسية كما يلى:

 مفهوم نشاط الجمهور وعالقته بالتأثيرات االتصالية: -0

حيث يقوم هذا النموذج على افتراض أساسي وهو أن نشاط الجمهور في دراسات 

و يعوق ويحد من التأثيرات االتصال يمكن يقوم بوظيفتين: إما ان يدعم ويشجع , أ

( وبناء على هذا قسم روبين وكيم أنماط نشاط الجمهور إلى نمطين 34االتصالية )

رئيسين وهما: أنماط النشاط المدعم للتأثيرات االتصالية وأنماط النشاط المعوق 

 للتأثيرات االتصالية

 : الدوافع وعالقتها بالتأثيرات االتصالية -4

 (.35هما: المشاهدة الطقوسية، والمشاهدة النفعية )وجد روبين عاملين رئيسين 

 :التأثيرات االتصالية -3

ركز كيم و روبين فى اختبارهما للنموذج الخاص باالستخدامات والتأثيرات على 

ثالثة  تأثيرات وهى: تأثيرات الرضا، وتأثيرات التفاعل االجتماعى، وتأثيرات 

ثيرات تنتج عن االستخدام النفعى الغرس الثقافى، والتى أكد الباحثون أن هذه التأ

 للمضمون االتصالى.

أن استخدام نموذج كيم و روبين لالستخدامات والتأثيرات يمكنه  نخلص من ذلك

التغلب على بعض االنتقادات الموجهة لنظرية الغرس، وخاصة فيما يتعلق بافتراض 

 الرسائل الموحدة؛ 

حتى تتتمكن متن تتأثير استتخدام لهذا اعتمدت الباحثة على هذا المدخل فى دراستها 

مواقتتتع التواصتتتل االجتمتتتاعي علتتتى القتتترار التصتتتويتي والمشتتتاركة السياستتتية للشتتتباب 
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" وذلك من خالل التربط بتين االستتخدام 4102المصري "خالل االستفتاء على دستور 

والتأثيرات االتصتالية المختلفتة وذلتك نتيجتة االستتخدامات النشتطة والنفعيتة  لمضتمون 

التعتترف علتتى التتدوافع ) النفعيتتة والطقوستتية( الناتجتتة متتن استتتخدام الشتتباب االتصتتال. و

لمواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي ، وأخيتتًرا رصتتد ألنتتواع التتتأثيرات الناتجتتة متتن استتتخدام 

مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي  وهتتذا متتا اتضتتح متتن ختتالل االستتتعانة بتتأنواع التتتأثيرات 

ات ) المعرفيتة، االتجاهيتة، الوجدانيتة المختلفة فتي هتذا المتدخل والتتي تضتمنت التتأثير

والسلوكية(، فإن مدخل االستخدامات والتأثيرات يعد من خالله مكماًل ومالئًما ألهداف 

هذه الدراسة، كما أن مدخل االستخدامات والتأثيرات ساعد الباحثة فتي إجتراء الدراستة 

يتتد الحاجتتات الميدانيتتة حيتتث قتتدم لهتتا الطريقتتة المثلتتى فتتي تحديتتد األستتئلة, وفتتي تحد

والمطالتتتتب والتتتتتأثيرات الخاصتتتتة بالشتتتتباب المصتتتتري المستتتتتخدم لمواقتتتتع التواصتتتتل 

 االجتماعي .

 ثامناا: الدراسات السابقة:

تنقسم الدراسات السابقة إلىى محىورين وهمىا: دراسىات تناولىت المشىاركة السياسىية 

واإلنترنىت، دراسىات تناولىىت اسىتخدمات وتىىاثيرات مواقىع التواصىىل اًلجتمىاعي علىىى 

 الشباب. 

 المحور األول: دراسات تناولت المشاركة السياسية واإلنترنت.

على تأثير استخدام التعرف   George Waller   (4102) (36)حاولت دراسة  -

موقع الفيس بوك للقضاء على مشكلة الالمباالة السياسية بين الشباب، ومدى 

تشجيع الفيس بوك على دفع الشباب للنقاش السياسي، تم جمع البيانات بواسطة 

مفردة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من  754استقصاء على عينة قوامها 

أن الفيس بوك هو المجال الجديد الذي وقد خلصت الدراسة إلى: ، 42إلى  05

يتيح النقاش السياسي بين الشباب المهتمين بالشأن السياسي، بينما ال يشجع الفيس 

بوك الشباب غير المبالي سياسيا من الدخول في النقاشات السياسية، وأكدت 

ه أكثر من الحديث الدراسة أن الشباب يميل الى المناقشات السياسية وجًها لوج

السياسي عبر الفيس بوك، وتكون النقاشات السياسية عبر الفيس بوك حول 

األحزاب السياسية و قيادة تلك األحزاب والمؤسسات السياسية، كما كشفت 

الدراسة أن "الخوف من اإليذاء السياسي" هو السبب الرئيسي الذي يدفع الشباب 

 اصل االجتماعي. إلى المشاركة السياسية على مواقع التو

إلى التعرف على دور شبكات ( 37)(4104هدفت دراسة عالية عبد العال ) -

التواصل االجتماعي في تعبئة االحتجاجات الجماهيرية وتحويلها إلى أرض 

الواقع, وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح  واستخدمت أداة االستبيان لجمع 

من المشاركين في مظاهرات  مفردة 411البيانات وطبقت على عينة قوامها 
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ميدان التحرير في الذكرى األولى للثورة، وكذلك أداة المقابلة لعينة من القائمين 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة باالتصال على صفحات الفيس بوك "األدمن" 

أن مواقع التواصل االجتماعي وباألخص الفيس بوك من أهم نتائج من أهمها: 

ركات االحتجاجية للثقة في مصداقية الصفحات الوسائل للتعرف على الح

من المشاركين الفعليين في  %71وللقائمين عليها "األدمن"، أكدت الدراسة أن 

الوقفات االحتجاجية ، شاركوا كرد فعل لتعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي، 

على أن لصفحات التواصل االجتماعي دوًرا في حشد  %60كما أكد 

يعتقدون بأن لها تأثيًرا أحيانًا، ومن أهم  %47يرية وأن االحتجاجات الجماه

األدوار التي تؤديها شبكات التواصل االجتماعي هي الكشف عن الحقائق ثم 

 اإلمداد بالمعلومات والتعريف بأماكن المظاهرات.

تهدف إلى التعرف علي Alujevic-Lucia Vesnic (4104) (38 )دراسة  -

لسياسي على المستوى األوروبي، واستخدمت استخدام الفيس بوك في االتصال ا

الباحثة لهذه الدراسة استطالع رأي بشأن أحد الحمالت االنتخابية والذي نشر 

من المشاركين من دول االتحاد األوروبي  360علي الفيس بوك وكانت العينة 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من عاًما... 08الذين تزيد أعمارهم عن 

لفيس بوك يساعد على وصول الحملة ليس فقط الفئة المستهدفة أكثر : أن اأهمها

من المواطن العادي، أن المشاركة على الفيس بوك تكون للنقاش السياسي أو نشر 

 نص، أو إعادة توجيه البحث عن المعلومات السياسية. 

تهدف إلى تحليل صفحات ( 39)(4104وأخرين) Conroy Meredithدراسة  -

جماعة سياسية عبر موقع الفيس بوك، ودراسة لمستخدمي الفيس بوك مكونة من 

وقد ، 4118طالبًا لقياس مدى المشاركة السياسية أثناء انتخابات عام  255

: جاءت أبرز النتائج التي تؤكد أن توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

صل االجتماعي خلق وسائل جديدة لسد الفجوة  الفيس بوك وغيره من مواقع التوا

بين الجمهور والمشاركة السياسية وذلك من خالل التفاعلية التي تتيحها مواقع 

التواصل االجتماعي وتأثيرها الفعال على الحياة السياسية، كما أظهرت نتيجة 

تحليل محتوى المعلومات عن هذه الجماعات عبر مواقع التواصل االجتماعي أن 

 دور فعال في زيادة الوعي السياسي لمستخدميها.  لها

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلعالم ( 40)(4100دراسة غادة البطريق ) -

االلكتروني في دعم المشاركة السياسية في ظل العولمة اإلعالمية بالتطبيق علي 

يناير، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح، حيث تم إجراء دراسة  45ثورة 

وقد مفردة من الجمهور العام بمحافظة الشرقية،  011دانية علي عينة قوامها مي

جاء موقع الفيس بوك  في المرتبة توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
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من العينة أن المضمون  % 74.9األولى من حيث تفضيالت عينة الدراسة، أكد 

من المبحوثين % 91.6ة السياسي هو أحد المضمامين التي يتعرضوا لها، إن نسب

يستخدمون المواقع لاللتقاء مع األصدقاء وإبداء اآلراء المختلفة، والتعارف على 

شخصيات جديدة، وتبادل اآلراء معها وذلك لكل منهم بالتساوي، وذلك 

من أفراد العينة يفضلون المشاهدة  ألنها تقدم األخبار الصادقة  %88.4مقابل

 ذات مصداقية عالية.

هدفا من خالل دراستهما  إلى (  41)(4104حسنين ) الكندري ومحمد عليدراسة  -

التعرف علي التأثيرات السياسية لالنترنت في مصر والكويت وكذلك التعرف 

على تأثير اإلنترنت علي المشاركة السياسية، واستخدم الباحثان استبيان على 

من أهم : أن وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهامفردة،  225

استخدامات االنترنت هو الحصول على المعلومات وبجانب إمكانية التعبير عن 

الرأي بمنتهى الحرية التعبير، كما أثبتت النتائج ان مستخدمي مواقع التواصل 

االجتماعي هم األكثر انخراًطا في الحياة السياسية، كما أشارت النتائج إلي الدور 

من خالل  4100يناير45االجتماعية خالل ثورة  الفعال الذي لعبته وسائل اإلعالم

تبادل األفكار واآلراء وإرسال التحديات، واألخبار عن الثورة بين الناشطين 

 السياسيين على اإلنترنت.

هدفت الدراسة إلى التعرف على  الدور الذي Boroughs  (4101)(42 )دراسة  -

على التصويت في  تقوم به مواقع التواصل االجتماعي في المستخدمين لإلقبال

االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة األمريكية، وقد أجريت الدراسة على 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة مفردة...  4452عينة من الجمهور العام قوامها  

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين التعرض للمضمون نتائج من أهمها: 

تماعي و التصويت في االنتخابات، كما أكدت السياسي في مواقع التواصل االج

الدراسة على مساهمة مواقع التواصل االجتماعي إسهاًما كبيًرا في دفع مستخدمي 

تلك المواقع مما ليس لهم أي ميول أو اهتمامات سياسية إلى التصويت في 

 االنتخابات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي لعبه Budak  (4101)(43 )دراسة -

موقعي الفيس بوك وتويتر في التاثير على مستخدميه لإلقبال على التصويت في 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة ، 4118انتخابات الرئاسة األمريكية خالل عام 

أكدت الدراسة أن الجمهور العام يحصل على معلومات بشأن نتائج من أهمها: 

ابات والموضوعات السياسية من وسائل اإلعالم التقليدية، وأضافت أن االنتخ

في كان لهما دور رغم أهميته إال أنه دور محدود موقعي الفيس بوك وتويتر 

 انتخابات الرئاسة األمريكية.
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هدفت الدراسة إلى التعرف على   Ancu  Cozma & (4112)(44)دراسة  -

شحين السياسيين في موقع ماي استخدامات الجمهور للصفحات الشخصية للمر

سبيس واإلشباعات المتحققة منها، وقد طبقت الدراسة على عينة عمدية قوامها 

مستخدًما من زائري الصفحات الشخصية للمرشحين السياسيين في موقع  067

عاًما، وتمثل فئة الشباب والتي  60إلى  08ماى سبيس تتراوح أعمارهم من 

وقد توصلت من العينة،  %75عاًما أكثر من  35حتى  08تتراوح أعمارهم من 

أبرز دوافع زيارة  تلك الصفحات هو التفاعل الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 

(، وأكدت العينة أن %65.5االجتماعي مع مؤيدي المرشحين وذلك بنسبة )

السهولة في الحصول على المعلومات التي ساعدتهم على اتخاذ قرار التصويت 

من المستخدمين  أن طرق تفاعلهم  %82.7ارة تلك الصفحات، أكد من أسباب زي

مع تلك الصفحات تكون من خالل ترك تعليقاتهم على ما ينشر في تلك 

 الصفحات.

هدفت إلى التعرف على دور مواقع التواصل Hayes 4112)(45   ) (دراسة -

وقد  باب،االجتماعي في زيادة فاعلية التعلم السياسي والمشاركة السياسية لدى الش

مفردة، تتراوح  645أجريت الدراسة على عينة متاحة من طالب الجامعة قوامها 

عاًما ، كما أجريت أربع جلسات لمجموعات النقاش  45إلى  08أعمارهم مابين 

وقد طالبًا،  00إلى  5المستهدفة يتراوح عدد الطالب في كل مجموعة من 

عينة الدراسة الحصول على  تفضيلتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 

المعلومات السياسية من خالل األخبار التليفزيونية والصحف أكثر من وسائل 

مواقع التواصل االجتماعي، توجد عالقة ارتباطيه طردية بين استخدام مواقع 

التواصل االجتماعي ألغراض سياسية والمشاركة السياسية وفاعلية التعلم 

من  %35.2اء تأييد ودعم قضية سياسية بنسبة السياسي لدى طالب الجامعة، ج

 األنشطة السياسية التي قام بها الطالب على مواقع التواصل االجتماعي.

تستهدف الدراسة التعرف على  (46) (4112دراسة محمود حمدي عبد القوي) -

دوافع استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي، وكذلك التعرف علي دور 

تماعي في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب ، وتشكيل مواقع التواصل االج

اتجاهاته الشباب نحو المشاركة السياسية، واستخدمت الدراسة منهجي المسح 

مفرده من الطالب  211والمنهج المقارن، ، وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها 

عبر موقع الفيس بوك ، وكذلك تم أجراء مقابلة مع مجموعة من طالب كلية 

وقد توصلت طالبًا كمجموعة نقاش متعمقة ومركزة ....02إلعالم اشتملت علي ا

يستخدمون موقع الفيس بوك، فيما يتعلق بالدوافع  %83.5نسبة  الدراسة إلي: 

السياسية، فقد لوحظ انخفاض درجة التشتت حول الدوافع الخاصة بمتابعة 

التشتت حول ( وكذلك انخفضت درجة 1.96المعلومات السياسية حيث بلغت )



 

 4102دراسة تطبيقية على انتخابات  -دور الفضائيات المصرية في تشكيل مدركات الجمهور لسمات القيادة لدى مرشحي الرئاسة

 78 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

الدافع الخاص بالتعرف على آراء اآلخرين وتعليقاتهم السياسية بالموقع حيث 

، وهو ما يشير إلى األهمية التي يحظى بها موقع الفيس بوك في نشر 0.18بلغت 

 المعرفة السياسية بين الشباب.

هدفت إلى التعرف على تأثير الفيس بوك على   47"4112دراسة على ليلة "  -

سياسية واإلجتماعية للشباب وعلى القيم الثقافية والسياسية لشباب الفيس الثقافة ال

بوك من خالل رصد ردود افعال الشباب على المجموعات السياسية على موقع 

أن عدد المجموعات التى تهتم بالقضايا  الفيس بوك، وتوصلت الدراسة إلى

باب مشاركة السياسية تصل إلى نحو خمسمائة مجموعة سياسية يشارك بها الش

فعالة،  واتضح أن الشباب هم األكثر إهتماما بالقضايا السياسية والتفاعل من 

خالل مواقع التواصل االجتماعي، وذلك بسبب عوامل عديدة من أهمها: أن 

األبنية الحزبية غير قادرة على إستيعاب شريحة الشباب، وتحريم المجتمع 

  التعبير السياسى الصريح.

استهدفت الدراسة التعرف علي orjivaVassia Gue(4112)(48 )دراسة  -

كيفية استخدام موقعي ماي سبيس "و"يوتيوب" في الحمالت االنتخابية، وخاصة 

وقد خلصت من قبل الناخبين األمريكيين الذين يمثلون الجيل الثاني لإلنترنت،

: "أصبحت تلك المواقع محور اهتمام وسائل اإلعالم وانتباه الدراسة إلى

،مما أدى إلى وجوب أن تؤخذ التكنولوجيا 4116في أثناء  انتخابات  الجمهور

الجديدة في االعتبار في أي حمالت انتخابية مقبلة، موقع  اليوتيوب له تأثير في 

التخطيط وتنفيذ الحمالت االنتخابية، سواء فيما يتعلق بالوصول إلي الناخبين 

 "والتبرع للمرشحين والتسويق السياسي لهم

هدفت الدراسة إلى الكشف عن استخدام طالب lterWa (4112)(49 )دراسة  -

الجامعة لمواقع الشبكات االجتماعية، وقياس مدى تأثير تلك المواقع على 

المشاركة السياسية للطالب، وقد أجريت الدراسة على عينة من طالب الجامعة 

ب من طال %48استخدام بنسبة وقد توصلت الدراسة إلى: طالبًا،  061قوامها 

الجامعة لمواقع التواصل االجتماعي من أجل الحصول على معلومات خاصة 

من الطالب أنها ال تشارك في أي أنشطة  %89بالعملية االنتخابية، تشير نسبة 

، وماى سبيس، وأكدت النتائج على مشاركة  سياسية في موقعي فيس بوك

ول أو نقل الطالب في العملية السياسية، ويقل استخدامهم للفيس بوك للحص

 معلومات سياسية بشكل كبير.

استهدفت الدراسة التعرف على قدرة Rebecc Hayes (4112)(50 )دراسة  -

مواقع التواصل االجتماعي في الوصول بمضمون الحملة االنتخابية الرئاسية 

إلى الناخبين الشباب، والتعرف على مدى تحفيزهم على  4118األمريكية لعام 
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الدراسة أسلوب تحليل المضمون لنشاط المرشحين، التصويت، وقد استخدمت 

وأسلوب وضع السيرة الذاتية الخاصة بكل مرشح في الصفحة األولى لمواقع 

وقد توصلت ...4117التواصل االجتماعي بداية من أكتوبر وحتى ديسمبر 

: كشفت نتائج الدراسة على أهمية اإلنترنت كقوة مؤثرة في الحمالت الدراسة إلى

ي السنوات األخيرة، وأكدت الدراسة أن االنتخابات الرئاسية السياسية ف

تبرز فيها استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأشهرها موقعي  4118لعام

"الفيس بوك" و"ماى سبيس"، كما تتيح الصفحة األولى من مواقع التواصل 

االجتماعي العديد من التفاعلية، مما أدى إلى أن أصبحت مواقع التواصل 

تماعي وسيلة مفضلة لدى الشباب للحصول علي المعلومات السياسية االج

 وبالتالي التحفيز على التصويت في االنتخابات.

تهدف الدراسة إلى التعرف علي Maqsood Shaheen(4112)(51 )دراسة  -

استخدام مواقع التواصل االجتماعي والتعرف على تأثيرها على النشاط السياسي 

 وتألفت ستخدم الباحث أسلوب المسح لجمع البيانات،للطلبة على اإلنترنت، وا

إلى  طالبًا وطالبة من جامعات باكستان وتم إرسال االستبيان 241من  العينة

: أن استخدام وقد خلصت الدراسة إلى....عن طريق البريد اإللكتروني الطالب

وزيادة يؤدي إلي تعزيز الديمقراطية، وحرية التعبير  مواقع التواصل االجتماعي

، تعمل مواقع التواصل باكستان األزمات السياسية في حقوقهم خالل حول الوعي

من المستحيل على االجتماعي على إضعاف السلطة الديكتاتورية ألنه أصبح 

وأثبتت أيًضا ، مواطنيها وعلى المواد التي يتعرضون لها السيطرة على  الحكومة

حرية التعبير  لتعزيز البديل ونيك قد مواقع التواصل االجتماعي أن استخدام

 طالب.ال بين الحقوق السياسية وزيادة الوعي حول

استهدفت الدراسة إلى التعرف على Nelissa R.Watter(4112)(52 )دراسة  -

أسباب اهتمام طالب الجامعة بوسائل اإلعالم الجديد، وتأثيرهم على المشاركة 

من الطالب ال يشتركون  %86أن هناك وقد خلصت الدراسة إلى: السياسية لهم، 

في مجموعات سياسية على مواقع الفيس بوك، كما أثبتت الدراسة أن هناك 

ال يشتركون في التنظيمات السياسية الجامعية عبر مواقع التواصل  89%

االجتماعي، كما أنهم ال يرسلون طلبات الصداقة للمرشحين السياسيين عبر 

 مواقع التواصل االجتماعي. 

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور Karakaya Polat (4112)(53 )راسة د -

اإلنترنت في دعم المشاركة السياسة، من خالل دراسة ثالثة مظاهر مختلفة من 

اإلنترنت: اإلنترنت كمصدر معلومات، اإلنترنت كوسيط اتصال، وكمجال عام، 

نترنت العديد من : أتاحت شبكة اإلوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها
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أشكال المشاركة السياسية الجديدة، القدرة على التغلب على بعض القيود 

المفروضة ، األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تعزيز المشاركة السياسية، وتوسيع 

المجال العام عن طريق اإلنترنت، أشارت الدراسة عن وجود عالقة بين استخدام 

إلضافة إلى الدور الذي يقوم به االنترنت اإلنترنت والمشاركة السياسية، با

 لتعزيز المشاركة مما يجعله أكثر سهولة وراحة.

المحور الثاني: دراسات تناولت استخدمات وتأثيرات مواقع التواصل 

 اًلجتماعي على الشباب: 

تهدف الدراسة إلى التعرف على   Lisa J. Orchard  (4102)54دراسة  -

الفروق الشخصية إلستخدام مواقع التواصل االجتماعي بين الشباب، وطبقت 

مفردة تتراوح أعمارهم من  422الدراسة استمارة استقصاء على عينة قوامها 

عاًما، واستخدمت الدراسة نموذج االستخدامات واإلشباعات  28إلى  06

ك تأثير لشخصية الفرد على التعامل مع مواقع هناوتوصلت إلى النتائج التالية: 

التواصل االجتماعي، هناك فروق جوهرية بين دوافع استخدام مواقع التواصل 

االجتماعي باختالف مالمح الشخص وتصرفاتهم الشخصية، كما أثبتت الدراسة 

أن هناك عالقة بين نوع المبحوث وعدد مواقع التواصل االجتماعي التي 

من عينة  %49.5لك لصالح الذكور، كما أكدت الدراسة أن يستخدمها وجاء ذ

 ٪24.4الدراسة تستخدم موقع واحد فقط من مواقع التواصل االجتماعي، بينما 

يستخدمون موقعين، كما جاء الفيس بوك في المرتبة األولى من حيث تفضيالت 

، كما أثبتت ٪ 82.6عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي وذلك بنسبة  

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الوقت الذي يستغرقه الفرد 

للتعرض لمواقع التواصل االجتماعي وبين المتغيرات الديموغرافية لعينة 

 الدراسة. 

هدفت إلى التعرف على استخدامات الشباب (     55)(4104دراسة حمزة السيد ) -

يناير 45ق ثورة الجامعي المصري لمواقع التواصل االجتماعي في إطال

المصرية ومعرفة اإلشباعات المتحققة لديهم نتيجة هذا االستخدام، واعتمد 

مفردة من الشباب 211الباحث على منهج المسح وجاءت عينة الدراسة قوامها 

ارتفاع وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: الجامعي المصري...

، وأغلبهم %56كل عام بنسبة بلغت معدل استخدام مواقع الشبكات االجتماعية بش

يتعرضون لها بشكل يومي، كما جاء موقع الفيس بوك أول مواقع التواصل 

االجتماعي استخداًما للمشاركة في إطالق الثورة، وأكدت النتائج أن الموضوعات 

السياسية أكثر الموضوعات التي يفضل الشباب عينة الدراسة مناقشتها عبر 

معظم الشباب الجامعي شاركوا اتضح من النتائج أن عي، مواقع التواصل االجتما
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مشاركة إلكترونية في إطالق الثورة، وعن أشكال التفاعل على مواقع التواصل 

االجتماعي جاء التعليق علي بعض األنشطة في عدة صفحات معينة بالثورة في 

، ثم المرتبة األولى، ثم الدخول إلى مجموعات النقاش لتكوين رأي مناصر للثورة

 نشر أفكار التظاهر أو اإلضراب واالعتصام.

أرجع أسباب استخدام الشباب    Ju Chen-Kuan (56) 4100كونجو شين  -

لمواقع الشبكات االجتماعية في الجوانب سياسية" إلى رغبتهم في تقييم مناخ 

الرأي, والتحدث حول الموضوعات السياسية المثيرة للجدل، كما أكدت نتائج 

دراسته أن المرأة أكثر استخداًما لمواقع التواصل االجتماعي في تكوين العالقات 

 ة بينما الرجال يستخدمون تلك المواقع للمشاركة والتفاعل السياسي.االجتماعي

تهدف الدراسة إلى التعرف ( 57) (4100وأخرون )  Christyدراسة  -

استخدامات الطالب لمواقع التواصل االجتماعي، اعتمد الباحث على المنهج 

مفردة من مستخدمي الفيس بوك ممن تتراوح 084المسحي، وكانت العينة قوامها 

: وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهاسنة...43-09أعمارهم بين 

أثبتت النتائج أن أولى االستخدامات الفورية من أجل التواصل مع األصدقاء، 

وأيًضا مساعدة المستخدمين لمعرفة المزيد عن األحداث، ثم اإلطالع على أخر 

اخبار األحزاب السياسية، بينما جاءت الموضوعات السياسية في المرتبة األولى 

دام جاءت الدوافع الطقوسية في من حيث اهتمام الطالب، وأما عن دوافع االستخ

 المرتبة األولى لدى الطالب. 

هدفت الدراسة الى التعرف على (58)(4112وأخرين)   Aurista,Mدراسة  -

أسباب ودوافع استخدام طالب الجامعة لموقعي فيس بوك وماى سبيس اعتمدت 

الدراسة على نظرية االستخدامات واإلشباعات وقد أجريت مجموعات النقاش 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من طالبًا... 51دفة على عينة قوامها المسته

: يستخدم الطالب تلك المواقع لللتواصل مع األصدقاء وزمالء الدراسة، أهمها

ويقومون بنقل انطباعات عن أنفسهم وحياتهم للعديد من األصدقاء، دون الحاجة 

 إلى التواصل مع كل شخص بمفرده. 

 االتصال يحدثه الذي التأثير معرفة هدفت إلى   (59)1124ساري  حلمي دراسة -

القطري، وقد استخدمت  المجتمع في اإلنترنت في العالقات االجتماعية عبر

الدراسة منهج المسح ، وقد اعتمدت على أداة االستبيان وتم تطبيقها على عينة 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: مفردة من الشباب،  270 قوامها

.% 52الذكور أكثر استخداًما لالتصال عبر اإلنترنت من اإلناث وذلك بنسبة  إن

 التعرف علي ، من أهم استخدامات الشباب القطري لإلنترنت في%25.4مقابل 

العربي ،  في المجتمع والثقافية والسياسية االجتماعية الفئات مختلف من شباب
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 الفائدة هذه كانت وإن ومعارفهم، أسرهم وبين المسافات بينهم وكذلك تقليص

 واإلناث. الشابات منها بين الذكور الشباب بين أوضح

هدفت إلى قياس اإلشباعات المتحققة Hagerty (4112) (60)دراسة هاجرتى  -

من استخدام موقع يوتيوب ، ومقارنة ذلك باإلشباعات المتحققة من مشاهدة 

 033ون ، وقد أجريت الدراسة على عينة من طالب الجامعة قوامها التلفزي

إلى عدة نتائج من أهمها: جاءت ميزة التفاعلية التي .وقد توصلت الدراسة طالبًا..

تتوافر في موقع يوتيوب من أهم دوافع الطالب الستخدامه تالها الحصول على 

االجتماعية، كما أكدت النتائج المعلومات،  والهروب من الحياة اليومية والصحبة 

أن اليوتيوب يتيح لمستخدميه اختيار مقاطع الفيديو التي يريدونها  وفي الوقت 

الذي يحلوا لهم، واتضح من النتائج أيًضا أن هناك فروق بين دوافع مشاهدة 

الطالب للتليفزيون  ودوافع استخدامهم لموقع يوتيوب، كما جاءت الدوافع 

 ن في المقام األول أكثر من اليوتيوب.الطقوسية للتليفزيو

 التعليق واًلستفادة من الدراسات السابقة: 

تنوعت المناهج البحثية التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة، إال أن التركيز  -

األساسي على منهج المسح بالعينة لجمع البيانات عن جميع متغيرات الدراسة، 

 بيان للدراسة الميدانية. واعتمدت أدوات جمع البيانات على االست

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة المشكلة والفروض  -

 والتساؤالت الخاصة بالدراسة. 

بعد االطالع على الدراسات السابقة مكنت الباحثة من اختيار النظرية حيث  -

الحظت أن ندرة استخدام نظرية االستخدامات والـثأثيرات في هذا المجال 

  البحثي.

من خالل العرض السابق ألهم وأبرز الدراسات السابقة الحظت الباحثة كثرة  -

الدراسات التي تناولت مواقع التواصل االجتماعي والمشاركة السياسية وخاصة 

 يناير.  45بعد ثورة 

اعتماد مواقع التواصل االجتماعي والمشاركة السياسية على نظرية االستخدامات  -

خدام النظريات التي توضح الجانب التأثيري للتعرض واالشباعات والبعد عن است

 لمواقع التواصل االجتماعي. 

بالرغم من وجود العديد من الدراسات التي تطرقت إلى المشاركة السياسية إلى  -

أن هناك القليل بل النادر منها الذي تناول تأثير تلك المواقع على القرار 

 فع نحو التصويت. التصويتي للشباب، وكيفية هذا التأثير والدا
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اهتمت الدراسات بمواقع التواصل االجتماعي والمشاركة السياسية على الشباب،  -

وأغفلوا المرأة المصرية ودورها الفعال في الثورة المصرية وفي األحداث 

 السياسية في مصر.

اهتمت بالتعرف على الدور الذي لعبته كما أن هناك العديد من الدراسات التي  -

لتواصل االجتماعي في المشاركة السياسية للشباب أثناء ثورات وسائل مواقع ا

ولكن الغريب في األمر اختالف النتائج التي توصلت إليها تلك الربيع العربي، 

 (61)4104 وآخرين  Sean Adayسان أدي   دراسةالدراسات فنجد اتفاق 

م على عدم إمكانية الفصل 4100وآخرين  Gilda Lotanجيلدا لوتن ودراسة 

بين دور وسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية في التأثير علي إندالع ثورات الربيع 

جامعة دراسة قام بها عدد من الباحثين فى  بينما اختلفت معها نتائجالعربي، 

مؤكدين أن الشباب استفاد من مشاركته في مواقع التواصل (62)4100واشنطن

إلى الديمقراطية, وأن مواقع التواصل االجتماعي  لها دوًرا  االجتماعي للوصول

كبيًرا في عملية التغيير بصورة لم تكن متوقعة خاصة في مصر، واتفقت معها 

 .Caroline SوNadine Kassem Chebib (4100 )(63)دراسة 

Sheedy (4100) (64) ودراسةKarin Knessil  (4100)(65)  ودراسة

Yousra Allam (4100 )(66) . 

 تاسعاا اإلجراءات المنهجية للدراسة: 

 نوع الدراسة

الدراسىىات والبحىىو  تنتمتتي هتتذه الدراستتة متتن حيتتث المتتنهج والقيتتاس إلتتى 

التي تسعى إلى دراسة ظاهرة معينة أو أزمة معينة وتوصتيفها ومعرفتة كافتة  الوصفية

جوانبها، وتصوير وتحليل وتقويم خصتائص معينتة أو موقتف معتين يغلتب عليته صتفة 

التحديد, أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعتة ظتاهرة أو موقتف أو مجموعتة متن 

ومات كافة ودقيقة عنها، مما يساعد الناس أو األحداث، وذلك بهدف الحصول على معل

الباحثة على رصد الحقتائق المتعلقتة بطبيعتة الظتاهرة االتصتالية متن جهتة، فضتاًل عتن 

تتتوفير بيانتتات قابلتتة للقيتتاس الكمتتي وتستتمح بخضتتوعها للتحليتتل اإلحصتتائي، ومتتن ثتتم 

  مىنهج المسى اعتمتدت  هتذه الدراستة علتى ،و إمكانية التعميم والتنبتؤ متن جهتة أخترى

يعتبر منهج المسح واحدًا متن المنتاهج األساستية فتي البحتوث الوصتفية, وينصتب  حيث

البحتتث التتذي يتبتتع هتتذا المتتنهج علتتى الوقتتت الحاضتتر, كمتتا يستتاعد متتنهج المستتح علتتى 

إمكانية استخدام األرقام للتوصل إلى نتائج محتددة لتيس فقتط فيمتا يتعلتق بوجتود متغيتر 

علتتي المتغيتترات األختترى, وكتتذلك إمكتتان متتا أو عتتدم وجتتوده، وإنمتتا فتتي درجتتة تتتأثيره 

الدراسة وهو التعرف علتى تتأثير  أهداف لتحقيقوخضوع البيانات للتحليل اإلحصائي. 

استتتخدام مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي علتتى القتترار التصتتويتي والمشتتاركة السياستتية 
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متن صتحة فروضتها  "والتحقتق 4102للشباب المصري "خالل االستفتاء على دستور 

ا منهتا تتم توظيتف هتذا المتنهج متن ختالل  داللتة ذات تفستيرية نتتائج واستتخالص مسىحا

 على عينة من الشباب المصري . ميدانياا

 متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل المتغيرات الوسيطة المتغير التابع

صويتي والمشاركة القرار الت

 السياسية للشباب

 األنماط المدعمة للالتصال

 للالتصالاالنماط المعوقة 

 العوامل الديموغرافية

استخدام الشباب المصري  لمواقع 

 التواصل االجتماعي

 أدوات الدراسة

. تتتم تطبيتتق هتتذا االستتتبيان باسىىتمارة اًلسىىتبيان:تتتم االستتتعانة فتتي الدراستتة 

بأستلوب المقابلتة المباشترة المقننتة لمتا يضتمن تحقيتق أهتداف الدراستة ولجمتع البيانتات 

واستتكماله متن أجتتل تحقيتق رؤيتة أوضتح حتتول مجتمتع الدراستة فتي محاولتتة الميدانيتة 

للوصول إلى مزيد من الدقة والنتائج التتي تصتل إليهتا الدراستة علتى عينتة متن الشتباب 

 المصري .

 مجتمع الدراسة

وتتتتم تطبيتتتق الدراستتتة الميدانيتتتة علتتتى عينتتتة متتتن الشتتتباب المصتتتري قوامهتتتا 

 مفردة .211

 عينة الدراسة الميدانية

مفتتردة متتن الشتتباب  211تتحتتدد عينتتة الدراستتة الميدانيتتة فتتي العينتتة المتاحتتة قوامهتتا  

 المصري وتم تطبيقها في نطاق القاهرة الكبرى .

 خصائص عينة الدراسة الميدانية

 يوضح الجدول التالي خصائص وسمات مفردات عينة الدراسة علي النحو التالي:   

 ( 0جدول رقم )

 خصائص وسمات عينة الدراسة 
 النسبة المئوية عدد المفردات فئات المتغير المتغير

 51 411 ذكر النوع

 51 411 أنثى

 00 22 سنة 44إلى أقل من  08من  المرحلة العمرية

 40.3 85 سنة 46إلى أقل من  44من 

 36.6 025 سنة 31إلى أقل من  46من 

 30.5 046 سنة 35إلى  31من 

 27.8 090 مرتفع المستوى اًلقتصادي

 21.8 063 متوسط

 00.5 26 منخفض

 المؤهل التعليمي

 

 39 056 تعليم عالي

 47.5 001 ماجستير ودكتوراه

 46.5 016 مؤهل فوق المتوسط

 7 48 طالب
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 75.5 314 ال ينتمي اًلنتماء الحزبي

 42.5 98 ينتمي

 37.8 37 ديني الحزب المنتمي له

 35.7 35 ليبرالي

 08.2 08 اشتراكي

 8.4 8 قومي

 مفردة 211 العينة 

 اختبارات الصدق والثبات:

 صدق اًلستمارة: 

للتأكد من صدق االستمارة الظاهري والمحتوى معًا تم عرض االستمارة على    

السادة المشرفين في مجال اإلعالم، ومن خالل آرائهم، تم تعديل بعض األسئلة وفئاتها 

من حيث الحذف، واإلضافة تبعًا لمالحظاتهم، ثم صياغة االستمارة في صورتها 

ارة االستبيان على مجموعة من المحكمين النهائية، وهنا قامت الباحثة بعرض استم

المتخصصين فى اإلعالم ومناهج البحث لالستفادة من مالحظاتهم بشأن 

 ( 67االستمارة.)

 ثبات اًلستمارة: 

يقصد به ضمان الحصول علي نفس النتائج تقريبًا إذا أعيد االختبار علتي نفتس عينتة    

عشتوائية، والثبتات يعنتي صتالحية الدراسة، وهذا يعنتي قلتة تتأثير عوامتل الصتدفة أو ال

أداة البحث في تحقيق أهداف الدراستة، وبالتتالي ارتفتاع مستتوى الثقتة فيمتا يتوصتل لته 

(حيتتث يهتتدف االختبتتار القبلتي لالستتتمارة قبتتل التنفيتتذ أو التطبيتتق النهتتائي 68متن نتتتائج،)

 69على عينة الدراسة إلى تحقيق ما يلى:

 لتساؤالت االستمارة.التأكد من فهم واستيعاب المبحوثين  -0

 إعادة النظر باألسئلة والفئات التي يعزف المبحوثون عنها. -4

 التأكد من دقة وصالحية المقياس. -3

 تحديد الوقت الذي يستغرقه المبحوث في ملء االستمارة.  -2

اختبرت الباحثة مدى صتالحية االستتبيان ومقتاييس االستتمارة علتى عينتة قبليتة مكونتة 

مفردة ، وقامت بتعديل العبارات وفقًا آلراء العينة القبليتة، حيتث جتاءت درجتة  51من 

 .  %90الثبات الخاصة باالستمارة  بنسبة 

 إدخال البيانات إلي الحاسب ومعالجتها إحصائياا: 

البيانتتات متتن المبحتتوثين قامتتت الباحثتتة بالمراجعتتة والتتتدقيق علتتي وبعتتد مرحلتتة جمتتع   

البيانتات وتكويتتدها، والتأكتتد متتن إجابتتة المبحتتوثين علتتى كامتتل أستتئلة االستتتمارة، لتغتتدو 

، وستيتم تنتاول المعالجتة Spssبعدئذ جاهزة إلدخالها كبيانات في الحاسب عبر برنامج 

 جزء الخاص نتائج الدراسة. اإلحصائية من إجراءات ومعامالت إحصائية في ال
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ا نتائج الدراسة الميدانية:   عاشرا

 نتائج الدراسة الميدانية 

 المحور األول: عادات التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي: 

 مدي حرص عينة الدراسة على التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي:  -0

 (4جدول رقم )

 قع التواصل اًلجتماعيمدى حرص عينة الدراسة الميدانية على استخدام موا

 % ك معدل اًلستخدام

 87.5 351 يستخدم

 04.5 51 ال يستخدم

 011 211 مجموع

الجتتتدول الستتتابق عتتتن متتتدى استتتتخدم عينتتتة الدراستتتة لمواقتتتع التواصتتتل  يكشىىى  -

االجتمتاعي واتضتتح أن نستتبة االستتتخدام مرتفعتتة فتتي عينتتة الدراستتة مقارنتتة بنستتبة 

لمستتتخدمي مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي  %87.5عتتدم االستتتخدام، وذلتتك بنستتبة 

تيجىىة وتتفىق هى ا النللمبحتوثين ممتن ال يستتخدمون تلتك المواقتع،  %04.5مقابتل 

دراستتتة )نتتترمين زكريتتتا خضتتتر مىىىع نتىىىائج العديىىىد مىىىن الدراسىىىات والتىىىي منهىىىا 

والتتي أثبتتت ارتفتاع نستتبة  (71) (4119، )محمتود حمتدي عبتد القتوي (70)م(4119

استخدام الفتيس بتوك بتين الشتباب المصتري وخاصتة شتباب الجامعتات، كمتا تتفتق 

م " ينتشتتتر 4100أيًضتتتا متتتع إحصتتتائيات مركتتتز اتختتتاذ القتتترار بمجلتتتس التتتوزراء

 . (72)استخدام الفيس بوك في مصر بين الشباب بصفه خاصة"

 معدل التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي في األسبوع:  -4

 (2جدول رقم )

 مدى حرص عينة الدراسة الميدانية على استخدام مواقع التواصل اًلجتماعي

 % ك عدد اًليام

 57.4 411 يوميًا

 33.0 006 من ثالثة أيام إلى ستة أيام

 9.7 32 أقل من ثالثة أيام

 011 351 مجموع

متتن نتتتائج الجتتدول الستتابق أن نستتبة تعتترض عينتتة الدراستتة لمواقتتع التواصتتل  يتضىى  -

االجتمتتاعي ومتابعتهتتا لتلتتك المواقتتع بشتتكل يتتومي جتتاءت فتتي المرتبتتة األولتتى بنستتبة 

مما يعكس أهمية تلك المواقع بالنسبة لعينة الدراستة ومتدى اعتمتادهم عليهتا  57.4%

 ,Cyr.Dهذه النتيجة متع دراستة  وتتفقللحصول على األخبار والمعلومات اليومية، 

Hassanein ( أن أكثر متن 4118وأخرين )يتصتفحون صتفحاتهم الشخصتية  %51
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Starter (4117 )، كمتا تتفتق أيًضتا متع دراستة (73) علي األقل مرة واحتدة فتي اليتوم

متتن المستتتخدمين يتصتتفح صتتفحاتهم الشخصتتية فتتي موقتتع الفتتيس بتتوك متترة  %55أن 

على األقل يوميًا ، ويحدثون بياناتهم الشخصية من مترة واحتدة إلتى ثتالث مترات فتي 

بينمتتتا نستتتبة التعتتترض متتتن ثالثتتتة أيتتام إلتتتى ستتتتة أيتتتام كانتتتت بنستتتبة .... (74)األستتبوع

وقىد يرجىع التزايىد فىي ، %9.7كانتت ، ونسبة التعترض أقتل متن ثالثتة أيتام 33.0%

تصف  تلك المواقع إلى التطور ال ي طرأ على تكنولوجيا خدمات التليفون المحمىول 

 –حيىىي يمكنىىه الىىدخول علىىى اإلنترنىىت ومواقىىع التواصىىل اًلجتمىىاعي مثىىل )تىىوتير 

اليوتيىىوب( والتطىىوير المسىىتمر للمواقىىع اًلجتماعيىىة لتقىىديم أفضىىل  –والفىىيب بىىوك 

 تخدمين عن طريق المحمول.الخدمات للمس

 معدل استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل اًلجتماعي في اليوم: -2

 (2جدول رقم )

 معدل استخدام عينة الدراسة الميدانية لمواقع التواصل اًلجتماعي

 % ك المدة الزمنية

 36.3 047 من خمس ساعات إلى أقل من سبع ساعات

 43.7 83 من ساعة إلي أقل من ثالث ساعات

 44.3 78 أكثر من سبع ساعات يوميًا

 07.7 64 من ثالث ساعات إلي اقل من خمس ساعات

 011 351 مجموع

الجتدول الستابق عتن عتدد الستاعات التتي يقضتيها مستتخدمي عينتة الدراستة  يكش  -

أمتتام مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي واتضتتح أن نستتبة متتن يتعرضتتون لتلتتك المواقتتع 

، بينمتا %36.3بمعدل يتراوح من خمس ساعات إلتى أقتل متن ستبع ستاعات بلغتت 

ة نستتبة االستتتخدام اليتتومي متتن ثتتالث ستتاعات إلتتى أقتتل متتن خمتتس ستتاعات بنستتب

، وعنتتد قتتراءة أختترى للجتتدول يمكننتتا القتتول أن التعتترض اليتتومي لمواقتتع 07.7%

والجتدير ، %58.6التواصل االجتماعي أكثر من خمس ستاعات يوًمتا بلغتت نستبته 

، وهنتاك بعتض (75)بالذكر أن معدل ساعات المشاهدة مؤشًرا لكثافة االستخدام العام

دخول المستتخدمين أستبوعيًا لمواقتع اإلحصائيات التي قام بها موقع اليكسا تؤكد أن 

التواصل االجتماعي يبلتغ متوستط الوقتت المستتغرق يوميًتا فتي تصتفح الفتيس بتوك 

دقتتائق يوميًتتا  7.2دقيقتتة ، بينمتتا يتصتتفح زائتتر تتتوتير صتتفحاته بمتوستتط  30.3نحتتو 

 دقيقة يوميًا. 40.5واليوتيوب بمتوسط 
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 واصل اًلجتماعي: المحور الثاني: أسباب وأشكال استخدام مواقع الت

 أسباب استخدام مواقع التواصل اًلجتماعي:  -0

 (2جدول رقم )

 أسباب استخدام مواقع التواصل اًلجتماعي

 % ك األسباب

 04.4 048 التسلية والترفيه

 49.0 316 المحادثة مع الغير

 45.2 467 متابعة ما يستجد علي الساحة من أخبار وقضايا تمس المواطنين في مختلف المجاالت

 8.8 94 المشاركة في مجموعات على المواقع وتبادل المعلومات واآلراء.

 7.8 84 إبداء رأي في موضوعات متنوعة 

 5.4 55 نشر صور أو فيديو حول حدث معين

 00.2 041 التسوق عبر شبكات التواصل

 011 0151 اإلجمالي

الجدول السابق عن أسباب استخدام مواقع التواصل االجتمتاعي حيتث جتاء  يكش  -

تتفق تلتك  النتيجتة متع )  %49.0في مقدمة هذه األسباب المحادثة مع الغير بنسبة 

والتي أكدت أن غالبية مستخدمي اإلنترنت في التدول العربيتة  ( 76) (4100دراسة 

ئهم، أو العثتور علتى أصتدقاء يلجئون إلى الشتبكة اإللكترونيتة للدردشتة متع أصتدقا

( متتنهم إنهتتم يتواصتتلون يوميًتتا متتع أصتتدقائهم عبتتر البريتتد %36جتتدد، بينمتتا ذكتتر )

( متتتتع األصتتتتدقاء عبتتتتر مواقتتتتع التواصتتتتل %30اإللكترونتتتتي، فيمتتتتا يتواصتتتتل )

االجتماعي، مثتل فيستبوك وتتوتير وغيرهتا تنفتق هتذه النتيجتة متع دراستة )نترمين 

داقات جديتتتدة، ودافتتتع التواصتتتل متتتع جتتتاءت دافتتتع خلتتتق صتتت (77) (4119زكريتتتا 

( علتتي التتتوالي %37.5(،)%20.4اآلختترين وتطتتور عالقتتات اجتماعيتتة بنستتبتي)

، ثتتم (78)( Nicole L. Muscanell 2011لكتتل منهمتتا علتتى حتتده ، ودراستتة )

متابعتتة متتا يستتتجد علتتى الستتاحة متتن أخبتتار وقضتتايا تمتتس المتتواطنين فتتي مختلتتف 

، ثتتم التستتلية والترفيتته فتتي المرتبتتة  %45.2المجتتاالت فتتي المرتبتتة الثانيتتة بنستتبة 

فتي  (79)(Scitt C.Silverman 2008وتتفتق متع )دراستة  %04.4الثالثة بنسبة 

تتمثتل فتي التستلية  أن دوافتع االستتخدامات األساستية للطتالب لمواقتع الفتيس بتوك

أنهتتتم  %00.2والترفيتتته واالتصتتتال بأصتتتدقائهم ومقابلتتتة أصتتتدقاء جتتتدد، كمتتتا أكتتتد

لمواقع من أجل التسوق عبر شتبكات التواصتل، ثتم المشتاركة فتي يستخدمون تلك ا

مجموعتتتات علتتتى المواقتتتتع وتبتتتادل المعلومتتتات واآلراء فتتتتي المرتبتتتة الخامستتتتة 

، ثتم إبتداء رأي فتي موضتوعات متنوعتة فتي المرتبتة السادستة بنستبة %8.8بنسبة

 .  %5.4، وأخيرا نشر صور أو فيديو حول حدث معين بنسبة  7.8%

-  
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 التفاعلية على مواقع التواصل اًلجتماعي:  -4

 (6جدول رقم )

 التفاعلية على مواقع التواصل اًلجتماعي

 % ك شكل المتابعة 

 31.5 044 مشاركة بالرأي والتعليق على المضمون المقدم

 47 018 مشاهدة وتسجيل اإلعجاب بالمضمون المقدم

 09.5 78 مشاركة بمقاطع فيديو

 04.5 51 كل ما سبق

 01.5 24 مجرد مشاهدة فقط

 011 211 اإلجمالي

الجدول السابق عن كيفية تفاعل المبحوثين مع تلتك المواقتع حيتث جتاء فتي  يكش  -

مقدمتتتة هتتتذه األشتتتكال مشتتتاركة بتتتالرأي والتعليتتتق علتتتى المضتتتمون المقتتتدم بنستتتبة 

، ثتتم مشتتاهدة وتستتجيل اإلعجتتاب بالمضتتمون المقتتدم فتتي المرتبتتة الثانيتتة 31.5%

، ثتم %09.5بنستبة ، تالهما مشاركة بمقاطع فيديو في المرتبة الثالثتة %47بنسبة 

، وأخيرا مجرد مشتاهدة فقتط بنستبة %04.5كل ما سبق في المرتبة الرابعة بنسبة 

، وعنتتد النظتتر إلتتى النتيجتتة الستتابقة يمكننتتا القتتول أن هنتتاك تفاعتتل بنستتبة 01.5%

 %91كبيرة جدًا بين المبحوثين ومواقع التواصل االجتمتاعي فنجتد متا يقترب متن 

محتتتتوى المعتتتروض علتتتى مواقتتتع التواصتتتل متتتن عينتتتة الدراستتتة تتفاعتتتل متتتع ال

 Jeremy Makely 410080االجتماعي وهو ما اتفق مع 

أكثىىىر الصىىىفحات التىىىي يهىىىتم بهىىىا عينىىىة الدراسىىىة عنىىىد تصىىىف  مواقىىىع التواصىىىل  -2

 اًلجتماعي: 

 (7جدول رقم)

 أكثر الصفحات التي يهتم بها عينة الدراسة عند تصف  مواقع التواصل اًلجتماعي
 % ك المجموعات

 27 432 سياسية

 11.9 103 أشعار 

 9.8 85 أغاني 

 8.4 73 اجتماعية

 8.1 70 فنية

 7.6 66 مهنية و وظائف

 6.8 59 مشاهير الفن والرياضة

 5.9 51 دينية

 5.9 51 رياضية

 4.8 42 أكاديمية أو علمية

 3.8 33 رومانسية 

 100 867 االجمالي
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الجتتتتدول الستتتتابق أن أكثتتتتر المجموعتتتتات والصتتتتفحات التتتتتي يتصتتتتفحها  يوضىىىى  -

المبحوثتتون أثنتتاء زيتتارتهم لمواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي الصتتفحات ذات الطتتابع 

، ثتتم الصتتفحات التتتي تعتترض لألشتتعار فتتي المرتبتتة الثانيتتة  %47السياستتي بنستتبة 

تتب ، وتراجعت الصفحات األكاديمية والعلميتة والصتفحات التتي تك%00.9بنسبة 

تتفتتق هتتذه النتيجتتة متتع دراستتة )نهتتا األستتدودي نصتتائح لحيتتاة رومانستتية أفضتتل، 

  Christy (82)(4104، دراسىىىة )حمىىىزة السىىىيد حمىىىزة خليىىىل( ) (81) (4104

Chiu &Matthew (4100)(83) 

 أكثر مواقع التواصل اًلجتماعي التي يحرص على متابعتها:  -2

 (2جدول رقم)

 يحرص على متابعتهاأكثر مواقع التواصل اًلجتماعي التي 

 % ك المواقع

 51.1 335 الفيس بوك 

 27.1 178 يوتيوب

 8.2 54 تويتر 

 9.3 61 االنتسغرام

Hi 5 28 4.3 

 100 656 اًلجمالي

الجتتتدول الستتتابق عتتتن أكثتتتر مواقتتتع التواصتتتل االجتمتتتاعي التتتتي يحتتترص  يكشىىى  -

المبحوثون على متابعتها حيث جاء في مقدمتة هتذه المواقتع ) الفتيس بتوك ( بنستبة 

وغىىادة (  84) 4101صىىالحة الىىدماري وقتتد اتفتتق معهتتا دراستتة كتتال متتن   50.0%

 %47.0،  ثتتم يوتيتتوب فتتي المرتبتتة الثانيتتة بنستتبة (85)(4100مصىىطفى البطريىىق )

متع تلتك النتيجتة، ثتم ) االنتستغرام ( فتي  (86)(4112اتفقت دراسىة أشىرف جىالل )

، %8.4، ثتتم )تتتويتير( فتتي المرتبتتة الرابعتتة بنستتبة  %9.3المرتبتتة الثالثتتة بنستتبة 

 %2.3( بنسبة Hi 5وأخيرا ) 

 المحور الثالي: حجم اًلهتمام بموضوعات اًلستفتاء: 

من خالل مواقع التواصل  4102مدى متابعة أخبار اًلستفتاء على دستور  -0

 اًلجتماعي:

 (2جدول رقم)

 من خالل مواقع التواصل اًلجتماعي 4102مدى متابعة أخبار اًلستفتاء على دستور 

 % ك المتابعة

 85.7 311 يتابع

 02.3 51 ال يتابع

 011 351 مجموع
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متن  4102الجدول السابق عن مدى متابعة المبحوثين ألخبتار االستتفتاء علتى دستتور  يكش  -

، فتي % 85.7خالل مواقع التواصتل االجتمتاعي حيتث ارتفعتت نستبة المتابعتة فكانتت بنستبة 

-Lucia Vesnicمن عدم المتابعة وقتد اتفقتا متع تلتك النتيجتة كتاًل متن  %02.3مقابل نسبة 

Alujevic (4104) (87)Rebecc Hay  (4112)(88  )  

 : 4102أسباب عدم متابعة قضية اًلستفتاء علي دستور  -4

 (01جدول رقم)

 4102أسباب عدم متابعة قضية اًلستفتاء علي دستور 
 % ك أسباب عدم المتابعة

 28 42 لم أكن أنوي التصويت

 32 07 أرفض الدستور

 08 9 غير مهتم

 011 51 مجموع

الجتدول الستابق عتن أستباب عتدم متابعتة المبحتوثين قضتية االستتفتاء علتى  يكش  -

، ثتتتم أرفتتتض %28حيتتتث جتتتاء لتتتم أكتتتن أنتتتوى التصتتتويت بنستتتبة  4102دستتتتور 

 .%08، ثم غير مهتم  بنسبة %32التصويت بنسبة 

 الحرص على متابعة أخبار الدستور واًلستفتاء من مواقع التواصل اًلجتماعي:  -2

 (00رقم)جدول 

 الحرص على متابعة أخبار الدستور واًلستفتاء من مواقع التواصل اًلجتماعي
 % ك مدى الحرص

 66 098 حريص جدًا               

 32 014 إلى حد ما       

 011 311 مجموع

الجدول السابق عن متدى حترص المبحتوثين علتى متابعتة مواقتع التواصتل  يكش  -

االجتماعي للتعرف على أخبار الدستور واالستتفتاء حيتث ارتفعتت نستبة الحترص 

 من الحرص إلى حد ما.  %32فى مقابل نسبة  %66فكانت بنسبة 

المحىىور الرابىىع: دوافىىع تعىىرض المهتمىىين بقضىىايا وموضىىوعات اًلسىىتفتاء لمواقىىع 

 اصل اًلجتماعي: التو

يستعرض الجدول التالي النتائج الخاصة بالعبارات المكونىة لمقيىاد دوافىع اسىتخدام 

 :  عينة الدراسة الميدانية لمواقع التواصل اًلجتماعي

 (04جدول رقم)

 :دوافع استخدام عينة الدراسة الميدانية لمواقع التواصل اًلجتماعي

 العبارة
الوزن  معارض إلى حد ما موافق

 % ك % ك % ك المرج 

للتعرف على القضايا والموضوعات الخاصة بالحياة 

 السياسية المصرية
168 56.0 110 36.7 22 7.3 74.3 

 54.2 29.7 89 32.3 97 38.0 114 ألتعرف على ردود أفعال المواطنين حول الدستور

 70.7 14.7 44 29.3 88 56.0 168 للتعرف على التقييم الصحيح للدستور

 71.5 10.7 32 35.7 107 53.7 161 لزيادة معلوماتي حول قضايا وموضوعات مختلفة
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للتحدث مع أصدقائي حول الموضوعات التي يتم 

 تقديمها
162 54.0 83 27.7 55 18.3 67.8 

للحوار وتبادل اآلراء مع شخصيات جديدة وغريبة 

 عنى واكتساب خبرات جديدة
142 47.3 99 33.0 59 19.7 63.8 

 68.5 14.3 43 34.3 103 51.3 154 لمعرفة الجديد من اخبار حول العالم

 86.0 2.0 6 24.0 72 74.0 222 تعودت االطالع على مواقع التواصل االجتماعي

 63.7 14.3 43 44.0 132 41.7 125 لمجرد التسلية وملء وقت الفراغ

 59.7 25.0 75 30.7 92 44.3 133 للتخلص من حالة الملل التي امر بها

 21.0 63.7 191 30.7 92 5.7 17 لالسترخاء والهروب من ضغوط الحياة اليومية

عند النظر بشكل تفصيلي للعبارات السابقة نجد أن اكثىر عبىارات الىدوافع الطقوسىية  

حظيىت بىدرجات ترجيجيىىة كبيىرة مقارنىىة بالعبىارت التىىي كونىت منهىىا الباحثىة مقيىىاد 

الىىدوافع النفعيىىة لدسىىتخدام مواقىىع التواصىىل اًلجتمىىاعي، حيىىي جىىاء الىىوزن المىىرج  

وجىاءت نتىائج مقيىاد ، للىدوافع النفعيىة 20في مقابل  27لمقياد الدوافع لطقوسية 

 الدوافع على النحو التالي: 

 دوافع التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي: .0

 ( 02جدول رقم ) 

 نتائج مقياد دوافع استخدام عينة الدراسة الميدانية لمواقع التواصل اًلجتماعي 

 % ك المستوى

 50.0 150 دوافع مرتفعة

 43.3 130 دوافع متوسطة

 6.7 20 دوافع منخفضة

 011 211 اإلجمالي

نتتتائج مقيتتاس دوافتتع استتتخدام عينتتة الدراستتة  الميدانيتتة لمواقتتع التواصتتل  كشىىفت -

االجتمتتاعي، عتتن ارتفتتاع فتتي معتتدل التتدوافع حيتتث جتتاءت  التتدوافع المرتفعتتة فتتي 

،وأخيتتًرا التتدوافع %23.3،تتتاله التتدوافع المتوستتطة بنستتبة  %51المقدمتتة بنستتبة 

كونة للمقياس العتام، ، أما على صعيد نتائج المقاييس الفرعية الم%6.7المنخفضة 

 فجاءت النتائج علي النحو التالي: 

 مقياد الدوافع النفعية ًلستخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل اًلجتماعي:  -أ

 (02جدول رقم )

 نتائج مقياد الدوافع النفعية ًلستخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل اًلجتماعي

 % ك المستوى

 67.3 202 دوافع نفعية متوسطة

 17.7 53 دوافع نفعية مرتفعة

 15.0 45 دوافع نفعية منخفضة

 011 211 اإلجمالي
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نتتتائج مقيتتاس التتدوافع النفعيتتة الستتتخدام عينتتة الدراستتة الميدانيتتة لمواقتتع  كشىىفت   -

التواصل االجتماعي، وتبين أن الدوافع النفعية المتوسطة جاءت في المقدمة بنسبة 

،وأخيتتًرا التتدوافع النفعيتتة %07.7،تتتاله التتدوافع النفعيتتة المرتفعتتة بنستتبة  67.3%

كونتتت هتتذا المقيتتاس فجتتاءت  ، أمتتا علتتي صتتعيد العبتتارات التتتي%05المنخفضتتة 

 أبرزها كما يلي: 

علتتى القضتتايا والموضتتوعات الخاصتتة بالحيتتاة السياستتية المصتترية وذلتتك  للتعىىرف -

، و عبتتارة لزيتتادة معلومتتاتي حتتول قضتتايا وموضتتوعات 72.3بتتوزن متترجح بلتتغ 

، ويمكننا تفسير ذلك إلى رغبتة عينتة 70.5مختلفة بلغ الوزن المرجح الخاص بها 

حصول بشتكل أكثتر علتى المعلومتات والختوض فتي الحيتاة الساستية الدراسة في ال

للمجتمع وقد يرحع اعتمتاده علتى مواقتع التواصتل االجتمتاعي فتي هتذا األمتر إلتى 

 جانب الحرية التي تتيحها تلك المواقع. 

 مقياد الدوافع الطقوسية ًلستخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل اًلجتماعي -ب

 ( 02جدول رقم ) 

ًلجتماعي نتائج مقياد الدوافع الطقوسية ًلستخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل ا  
 22.2 022 دوافع طقوسية متوسطة

 20.2 22 دوافع طقوسية مرتفعة

 41.2 60 دوافع طقوسية منخفضة

 011 211 اإلجمالي

نتائج مقياس الدوافع الطقوسية الستتخدام عينتة الدراستة  الميدانيتة لمواقتع  كشفت   -

التواصل االجتمتاعي ،وتبتين أن التدوافع الطقوستية المتوستطة جتاءت فتي المقدمتة 

،وأخيتًرا التدوافع %30.3،تاله الدوافع الطقوستية المرتفعتة بنستبة  %28.3بنسبة  

العبتتارات التتتي كونتتت هتتذا صتتعيد ، أمتتا علتتي %41.3الطقوستتية المنخفضةبنستتبة 

 المقياس فجاءت كما يلي: 

، لمجترد  86االطالع على مواقع التواصل االجتمتاعي بتوزن مترجح بلتغ  تعودت -

، أمتتا عبتتارة 63.7التستتلية ومتتلء وقتتت الفتتراغ بلتتغ التتوزن المتترجح الختتاص بهتتا 

 .59.7للتخلص من حالة الملل التي أمر بها جاءت بوزن مرجح 

 المحور الخامب: حدود حرية التعبير من خالل مواقع التواصل اًلجتماعي: 

 مدى قدرة أفراد العينة في التعبير عن آرائهم من خالل مواقع التواصل اًلجتماعي:  -0

 (06جدول رقم)

 مدى قدرة أفراد العينة في التعبير عن آرائهم من خالل مواقع التواصل اًلجتماعي
 % ك حرية التعبير عن الرأي

 79.7 439 نعم

 41.3 60 ال

 011 311 مجموع

متن عينتة الدراستة مؤكتدين أن  % 79.7من نتائج الجدول السابق أن هناك  يتض  -

مواقع التواصل االجتمتاعي تتتيح لهتم القتدرة علتى التعبيتر عتن رأيهتم بحريتة، فتي 
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يتترون عكتتس ذلتتك، وهتتو متتا اتفقتتت معتته دراستتة كتتاًل متتن  %41.3مقابتتل نستتبة 

ShaheenMaqsood (4112)(89) حسىنين  الكنىدري ومحمىد ودراسىة علىى

وأثنتتاء العمتتل الميتتداني للدراستتة أكتتد بعتتض متتن المبحتتوثين أن هنتتاك ( 90)(4104)

 رقابة ستزيد على تلك المواقع بعد الدستور الجديد. 

 كيفية التعبير عن اآلراء السياسية:  -4

 (07جدول رقم)

 كيفية التعبير عن اآلراء السياسية

 % ك التعبيركيفية 

 49.4 436 كتابة التعليقات على الموضوعات السياسية

 44.0 079 كتابة رأيي على صفحتي الشخصية

 41.9 069 إضافة الفيديوهات 

 09.3 056 إضافة العديد من الصور 

 8.5 69 الدردشة مع شخصيات في أماكن بعيدة دون رقابة على الحوار

 011 819 مجموع

النتائج الكمية للدراسة والتي يعكسها الجتدول الستابق أن هنتاك متا يمكننتا أن  أثبتت -

، فعنتتد قتتراءة التفاعليىىة السياسىىية عبىىر مواقىىع التواصىىل اًلجتمىىاعينطلتتق عليتته 

من عينة الدراسة يمارستون هتذا الحتق  %61الجدول السابق نجد أن ما يقرب من 

ت علتى الموضتوعات السياستية من خالل الكتابات والتتي تتمثتل فتي كتابتة التعليقتا

وكتابة رأيه على الصفحة الشخصية والدردشة، واتفقت مع تلك النتيجة العديد متن 

 Meredithو  Rebecc Hayes (4118)(91)الدراستات، ونتذكر منهتا دراستة 

Conroy (4104واختترون)(92 ) دراستتة وHagerty (4118) (93 )  حيتتث أكتتدت

تلك الدراسات أن التفاعلية هتي متن أهتم استباب التواصتل السياستي ودعتم التفاعتل 

 السياسي عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

 المحور السادد: اًلعتماد على مواقع التواصل اًلجتماعي للحصول على معلومات عن الدستور: 

معلومىات عىن  مدى اًلعتماد على مواقع التواصل اًلجتماعي فىي الحصىول علىى -0

 :  4102اًلستفتاء على دستور 

 (02جدول رقم)

مدى اًلعتماد على مواقع التواصل اًلجتماعي في الحصول علي معلومات عن 

 4102اًلستفتاء علي دستور 
 % ك مدى اًلعتماد

 81 421 أعتبره مصدر أساسي للمعلومات

 00.3 32 أعتبره مصدر ثانوي للمعلومات   

 8.7 46 يصعب التحديد 

 011 311 مجموع
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الجتتتدول الستتتابق عتتن  درجتتتة اعتمتتتاد المبحتتوثين علتتتى مواقتتتع التواصتتتل  يكشىى  -

حيتث  4102االجتماعي في الحصول على معلومتات عتن االستتفتاء علتى دستتور 

من عينة الدراسة أنته مصتدر أساستي للمعلومتات عتن الدستتور بالنستبة  %81أكد 

ة ، وأكتدت نستب %00.3لهم، ثم اعتبتره التبعض مصتدر ثتانوي للمعلومتات بنستبة 

 أنه من الصعب التحديد.  8.7%

أسباب اًلعتماد علي مواقىع التواصىل اًلجتمىاعي لمتابعىة أخبىار اًلسىتفتاء علىى  -4

متن عينتة الدراستة أكتدوا  %68كشفت نتائج الدراسة الكمية أن هناك الدستور ... 

أن متتن أول أستتبابهم هتتي ستتهولة التعتترف علتتى كتتل متتا هتتو جديتتد علتتى الستتاحة 

ادهم هتتي معالجتتة متتأن متتن أستتباب اعت %26.3ر، ثتتم أكتتد السياستتية بشتتأن الدستتتو

األحداث الخاصة بالدستتور فتور حتدوثها، تالهمتا إمكانيتة التعترف علتى توجهتات 

النخب نحو الدستور، ثم وجود أكثر من مصدر لألخبتار الخاصتة بالدستتور، وفتي 

صتل النهاية بسبب الشرح الوافي لبنود ومواد الدستور والتذي تقتوم بته مواقتع التوا

 االجتماعي. 

 المحور السابع: تقييم الموضوعات المثارة باًلستفتاء والدستور: 

 اتجاهات العينة نحو أبرز الموضوعات المثارة والقضايا الخاصة بالدستور:  -0

 (02جدول رقم) 

 اتجاهات عينة الدراسة نحو الدستور

 االتجاه

 

الوزن  معارض محايد موافق

 % ك % ك % ك المرجح

 61.8 23.0 69 30.3 91 46.7 140 بإشراف دولي على عملية االستفتاءأطالب 

 55.8 27.3 82 33.7 101 39.0 117 أوافق أن تكون مصر دولة مدنية

من الممكن أن تكون مصر دولة ديموقراطية ذات 

 حكومة مدنية

130 43.3 129 43.0 41 13.7 64.8 

 62.3 24.7 74 26.0 78 49.3 148 ال مانع من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

 72.8 14.7 44 25.0 75 60.3 181 الدستور متوفر في كتب للجمهور خطوة جيدة

 59.5 26.0 78 29.0 87 45.0 135 هو دستور لكل المصريين 4102دستور 

ما تقوم به جماعة اإلخوان من دعوة الجمهور 

 لمقاطعةالدستور من مظاهر الحياة الشرعية في مصر

147 49.0 81 27.0 72 24.0 62.5 

أهم  ما يميز الدستور عن غيره المواد الخاصة بحقوق 

 ذوي اإلحتياجات الخاصة

185 61.7 85 28.3 30 10.0 75.8 

لجان الوافدين خطوة إلى مشاركة سياسية فعالة 

 للمصريين

143 47.7 93 31.0 64 21.3 63.2 

لجان  نجحت قوات األمن من الداخلية والجيش في تأمين

 االستفتاء على الدستور

203 67.7 78 26.0 19 6.3 80.7 
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اتض  من نتائج الجدول السابق أن هناك العديد من الموضوعات والقضايا المرتبطة 

باًلستفاء والدستور والتي كون عنها الجمهور اتجاهاا إيجابياا من أبرز تلك 

 الموضوعات: 

نجاح قوات األمن من الداخلية والجيش في تأمين الموضوعات المثارة حول  -

لجان االستفتاء على الدستور، ثم المواد الخاصة بحقوق ذوي االحتياجات 

على التوالي لكاًل  75.8،  81.7الخاصة والتي ظهرت في الدستور بوزن مرجح 

منهما، و قد أيد عينة الدراسة ما قامت به لجنة تعديل الدستور من طبع الدستور 

 . 74.8الكتب وطرحها في األسواق متاح للجمهور لقراءته بوزن مرجح في 

 وتراجع اتجاا المبحوثين نحو بعض القضايا والموضوعات وابرزها: 

جاء الوزن المرجح الخاص برؤية المبحوثين حول أن مصر دولة مدنية ليصل  -

هو دستور لكل  4102، كما تراجع اتجاه العينة نحو عبارة دستور 55.8إلى 

 . 59.5ليصل الوزن المرجح لها   لمصريينا

 رأي العينة في مدى مطابقة ما تعالجه مواقع التواصل اًلجتماعي للواقع:  -4

(41جدول رقم )    

 وجهة نظر العينة عن معالجة المواقع لمواد الدستور

 % ك الرأي

 60.7 085 تعكسها بشكل كبير

 32 014 الى حد ما 

 2.3 03 ال تعكسها

 011 311 مجموع

الجدول السابق عن وجهتة نظتر المبحتوثين حتول متدى مطابقتة تقيتيم متواد  يكش  -

الدستتتور متتن ختتالل مواقتتتع التواصتتل االجتمتتاعي آلراء المتتواطنين علتتتى أرض 

الواقع، حيث ارتفعت نسبة  العينة التي تؤكد أنهتا تعكتس الواقتع لتصتل إلتى بنستبة 

في المتؤخرة أنهتا ال تعكستها ، و %32، ثم أنها تعكسها إلى حد ما بنسبة  60.7%

  ( 94)(4104عالية عبد العال )، وهو ما اتفقت معه نتيجة دراسة %2.3بنسبة 
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 مقياد تأثيرات التعرض لمواقع التوصل اًلجتماعي:المحور الثامن: 

 ( 40جدول )

العبارات التي توض  تأثيرات التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي علي عينة 

 الدراسة الميدانية 
ا معارض محايد موافق موافق جداا العبارات الوزن  معارض جدا

 % ك % ك % ك % ك % ك المرج 

مواقع التواصل االجتماعي 

 زودت معلوماتي عن الدستور

107 35.7 100 33.3 51 17.0 26 8.7 16 5.3 71.3 

المعلومات التي قدمتها مواقع 

التواصل االجتماعي تدعم جوانب 
 بعينها من الدستور

118 39.3 63 21.0 58 19.3 43 14.3 18 6.0 68.3 

قررت ان أصوت في االستفتاء 

على الدستور بناء على الحمالت 
التي تعرضت لها من مواقع 

 التواصل االجتماعي

72 24.0 48 16.0 106 35.3 37 12.3 37 12.3 56.8 

استطعت تقييم مواد الدستور بناء 

على اآلراء التي تعرضها مواقع 
 التواصل االجتماعي

102 34.0 96 32.0 45 15.0 31 10.3 26 8.7 68.1 

مواقع التواصل االجتماعي ليست 

لديها القدرة على التأثير  في 
اتجاهات بعض الشخصيات نحو 

 الدستور واالستفتاء

37 12.3 108 36.0 83 27.7 26 8.7 46 15.3 55.3 

أعرف بعض االصدقاء قرروا 

عدم التصويت بعد ما تعرضوا له 

من حمالت المقاطعة على مواقع 

 التواصل االجتماعي

30 10.0 41 13.7 61 20.3 67 22.3 101 33.7 36.0 

قمت بدعوة أصدقائي لجروبات 
وصفحات على مواقع التواصل 

اتخاذ االجتماعي ساعدتني في 

قراري بشأن  التصويت على 
 االستفتاء

79 26.3 101 33.7 23 7.7 41 13.7 56 18.7 58.8 

مواقع التواصل االجتماعي 

 غيرت اتجاهاتي نحو الدستور

88 29.3 82 27.3 62 20.7 36 12.0 32 10.7 63.2 

بعد متابعتي للصفحات 
والجروبات التي تحدثت على 

الدستور أصبحت أقيم الدستور 

 بصورة أكثر موضوعية

29 9.7 48 16.0 94 31.3 67 22.3 62 20.7 42.9 

مواقع التواصل االجتماعي 

جعلتني اتوخى الحذر واتكلم 

بحيادية عن الدستور واالستفتاء 
 مع الشخصيات المغايرة لرأيي

85 28.3 79 26.3 66 22.0 45 15.0 25 8.3 62.8 

مواقع التواصل االجتماعيمن أهم 

التي اعتمد عليها المصادر 

 لمعرفة مواد الدستور

88 29.3 73 24.3 69 23.0 46 15.3 24 8.0 62.9 

قررت المشاركة في أعمال 

وأنشطة اجتماعية وبذل مجهود 

أكب في دراستي أو عملي بعد 
 إقرار الدستور

90 30 84 28 62 20.7 42 14.0 22 7.3 64.8 
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يستعرض الجدول السابق أنواع التأثيرات التي تتعرض لها عينة الدراسة الميدانية   

عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وشكلت العبارات السابقة في مجموعها 

مقياًسا عاًما للتأثيرات، والذي يتكون من مقاييس فرعية هي مقياس التأثيرات المعرفية 

والتأثيرات الوجدانية ومقياس التأثير السلوكية، وعلى ومقياس التأثيرات االتجاهية 

 صعيد التفصيل فجاء ما يلي: 

: يكشف هذا  مقياد التأثيرات المعرفية ًلستخدام مواقع التواصل اًلجتماعي -أ

بمعني التأثير على المعلومات المكتسبة من التعرض المقياس التأثيرات المعرفية، 

، عن ما تعالجه تلك المواقع من قضايا وموضوعات خاصة بالدستور واالستفتاء 

 ويوضح الجدول التالي نتائج مقياس التأثيرات المعرفية:

 ( 44جدول رقم ) 

 نتائج مقياد التأثيرات المعرفية للتعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي

 % ك المستوى

 63.7 191 مرتفع

 31.0 93 متوسط

 5.3 16 منخفض

 011 311 اإلجمالي

من استخدام مواقع  مقياد التأثيرات المعرفيةيتضح من الجدول السابق نتائج    

التواصل االجتماعي لد ى عينة الدراسة الميدانية، وتبين أن المستوى المرتفع جاء في 

، وأخيًرا المستوى %30، تاله المستوى المتوسط بنسبة %63.7المقدمة بنسبة 

، أما علي صعيد العبارات التي كونت هذا المقياس فجاءت %5.3المنخفض بنسبة 

بوزن مرجح  صل االجتماعي زودت معلوماتي عن الدستورمواقع التواكما يلي: 

استطعت تقييم مواد الدستور بناء على اآلراء التي تعرضها مواقع التواصل ، 70.3

مواقع التواصل االجتماعي من أهم المصادر التي ، 68.0: بوزن مرجح االجتماعي

 .64.9بوزن مرجح  اعتمد عليها لمعرفة مواد الدستور

: يكشف هذا  اًلتجاهية ًلستخدام مواقع التواصل اًلجتماعي مقياد التأثيرات -ب

المقياس التأثيرات االتجاهية أي تأثير التعرض لموقع التواصل االجتماعي على 

، ويوضح اتجاهات الفرد نحو األحداث والقضايا الخاصة باالستفتاء والدستور

مواقع التواصل الجدول التالي نتائج مقياس التأثيرات االتجاهية عند استخدام 

 االجتماعي كما يلي:
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 ( 42جدول رقم ) 

 نتائج مقياد التأثيرات اًلتجاهية للتعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي

 % ك المستوى

 52.0 156 مرتفع

 38.0 114 متوسط

 10.0 30 منخفض

 011 211 اإلجمالي

من استخدام مواقع  مقياد التأثيرات اًلتجاهيةيكشف الجدول السابق عن نتائج    

التواصل االجتماعي لدى عينة الدراسة الميدانية، وتبين أن المستوى المرتفع جاء في 

، وأخيًرا المستوى %38، تاله المستوى المتوسط بنسبة %54المقدمة بنسبة 

، أما على صعيد العبارات التي كونت هذا المقياس فجاءت: %01المنخفض بنسبة 

واقع التواصل االجتماعي تدعم جوانب بعينها من الدستور المعلومات التي قدمتها م

، مواقع التواصل االجتماعي غيرت اتجاهاتي نحو الدستور بوزن 68.3بوزن مرجح 

، مواقع التواصل االجتماعي ليست لديها القدرة على التأثير  في 63.4مرجح 

  .55.3اتجاهات بعض الشخصيات نحو الدستور واالستفتاء بوزن مرجح 

: يكشف هذا  مقياد التأثيرات الوجدانية ًلستخدام مواقع التواصل اًلجتماعي -ت

المقياس التأثيرات الوجدانية أي تأثير التعرض لموقع التواصل االجتماعي على 

، ويوضح مشاعر الفرد نحو األحداث والقضايا الخاصة باالستفتاء والدستور

ند استخدام مواقع التواصل الجدول التالي نتائج مقياس التأثيرات الوجدانية ع

 االجتماعي كما يلي:

 ( 42جدول رقم ) 

 نتائج مقياد التأثيرات الوجدانية للتعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي

 % ك المستوى

 50.3 151 مرتفع

 41.3 124 متوسط

 8.3 25 منخفض

 011 211 اإلجمالي

من استخدام مواقع  الوجدانيةمقياد التأثيرات يكشف الجدول السابق عن نتائج    

التواصل االجتماعي لدي عينة الدراسة الميدانية، وتبين أن المستوى المرتفع جاء في 

، وأخيًرا المستوى %20.3، تاله المستوى المتوسط بنسبة %51.3المقدمة بنسبة 

، أما على صعيد العبارات التي كونت هذا المقياس فجاءت %8.3المنخفض بنسبة 

مت بدعوة أصدقائي لجروبات وصفحات على مواقع التواصل االجتماعي كما يلي: ق

، بعد 58.8ساعدتني في اتخاذ قراري بشأن  التصويت على االستفتاء: بوزن مرجح 

متابعتي للصفحات والمجموعات)الجروبات(  التي تحدثت على الدستور أصبحت أقيم 
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واصل االجتماعي ، مواقع الت24.9الدستور بصورة أكثر موضوعية بوزن مرجح 

جعلتني أتوخى الحذر وأتكلم بحيادية عن الدستور واالستفتاء مع الشخصيات المغايرة 

 .64.8لرأيي بوزن مرجح 

: يكشف هذا  مقياد التأثيرات السلوكية ًلستخدام مواقع التواصل اًلجتماعي - 

 المقياس التأثيرات السلوكية  للعينة عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي كما يلي:

 ( 42جدول رقم ) 

 نتائج مقياد التأثيرات السلوكية للتعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي

 % ك المستوى

 48.7 146 مرتفع

 34.3 103 متوسط

 17.0 51 منخفض

 100 300 اإلجمالي

من استخدام مواقع  السلوكيةمقياد التأثيرات يكشف الجدول السابق عن نتائج    

التواصل االجتماعي لدى عينة الدراسة الميدانية، وتبين أن المستوى المرتفع جاء في 

، وأخيًرا المستوى %32.3، تاله المستوى المتوسط بنسبة %28.7المقدمة بنسبة 

، أما على صعيد العبارات التي كونت هذا المقياس فجاءت كما %07المنخفض بنسبة 

ت في االستفتاء على الدستور بناء على الحمالت التي تعرضت يلي: قررت أن أصو

وتلك النتيجة اتفقت مع دراسة  56.5لها من مواقع التواصل االجتماعي بوزن مرجح 

انقسم مستخدمو فيس بوك من عينة الدراسة حول دور الموقع في  95(4102) شيماء 

عينة الدراسة أن  تكوين األراء، فعلى سبيل المثال، ذكر ما يقرب من نصف أفراد

األراء التي طرحت على فيس بوك ساعدتهم في تحديد موقفهم من التعديالت 

الدستورية، بينما نفي النصف اآلخر أن يكون لها أي تأثير في أصواتهم التي أدلوا بها 

، وعبارة أعرف بعض األصدقاء قرروا عدم التصويت 4100مارس  09في استفتاء 

المقاطعة على مواقع التواصل االجتماعي بوزن  بعد ما تعرضوا له من حمالت

، أما عبارة قررت المشاركة في أعمال وأنشطة اجتماعية وبذل مجهود 36مرجح 

 .62.8أكبر في دراستي أو عملي بعد إقرار الدستور فظهرت بوزن مرجح 

المحور التاسع : مقاييب  أنماط النشاط المدعمة والمعوقة للتأثيرات اًلتصىالية التىي 

 ارسها عينة الدراسة الميدانية عند التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي: يم

مقيىىاد أنمىىاط النشىىاط المدعمىىة للتىىأثيرات اًلتصىىالية التىىي يمارسىىها عينىىة الدراسىىة  -0

 الميدانية عند التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي: 
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 (46جدول رقم ) 

نتائج مقياد أنماط النشاط المدعمة للتأثيرات اًلتصالية التي يمارسها عينة 

 الدراسة 

الوزن  نادًرا أحيانًا دائًما العبارات

 % ك % ك % ك المرجح

أقرأ بعمق المعلومات المعروضة على المواقع 

 قارنها بالواقعأو

120 40.0 101 33.7 79 26.3 56.8 

حول الدستور أتذكر أراء بعض االصدقاء 

 أثناء تعرضي للمواقع

119 39.7 107 35.7 74 24.6 57.5 

أفكر في تقييم المواقع للدستور وما يدور 

 حولي من تقييم ألسرتي والنخب في البرامج

128 42.7 89 29.7 83 27.6 57.5 

أتعرض للمجموعات والصفحات التي تتفق 

 مع آرائي حول الدستور فقط

134 44.7 128 42.7 38 12.6 66.0 

تجذب انتباهي الجروبات أو الصفحات التي 

 تقدم الجديد عن الدستور

157 52.4 76 25.3 67 22.3 65.0 

أنتبه جيدا لتعليقات الجمهور التي تدعو لمقاطعة 

 الدستور

125 41.7 124 41.3 51 17.0 62.3 

أشعر باالطمئنان عندما يتفق تعليقات 

 المشاركين في تلك الصفحات مع رأيي

 الشخصي

134 44.7 96 32.0 70 23.3 60.7 

يلفت انتباهي المعالجات التي تقدمها صفحات 

النخب على مواقع التواصل وارائهم حتى لو 

 كانت عكس آرائي

126 42.0 122 40.7 52 17.3 62.3 

أحب الصفحات  التي تتطرح وجهات نظر 

 تتقارب مع وجهة نظري

159 53.0 91 30.3 50 16.7 68.2 

يستعرض الجتدول الستابق أنمتاط النشتاط المدعمتة للتتأثيرات االتصتالية التتي يمارستها  -

عينة الدراسة الميدانيتة عنتد استتخدام مواقتع التواصتل االجتمتاعي ، وشتكلت العبتارات 

السابقة فتي مجموعهتا مقياًستا عاًمتا ألنمتاط النشتاط المتدعم، والتتي تتكتون متن مقتاييس 

، ومقيتاس نشتاط االستتغراق، ومقيتاس نشتاط اإلدراك فرعية هي مقيتاس نشتاط االنتبتاه

 االنتقائي، وعلي صعيد التفصيل فجاء ما يلي: 

( 47جدول رقم )  

نة نتائج مقياد أنماط النشاط المدعمة للتأثيرات اًلتصالية التي يمارسها عي

 الدراسة نتيجة استخدام مواقع التواصل اًلجتماعي 

 مستويات المقياد التكرار النسبة

 مرتفع 136 45.3

 متوسط 114 38.0

 منخفض 50 16.7

 اإلجمالي 300 100.0
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كشفت نتائج مقياس أنماط النشاط المدعمة للتأثيرات االتصالية التي يمارسها عينة الدراسة   

الميدانية نتيجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بصورة عامة، وتبين أن المستوى المرتفع 

، وأخيًرا المستوى المرتفع %38، تاله المستوى المتوسط بنسبة %25.3جاء في المقدمة بنسبة 

، والجدير بالذكر أن تقدم المستوى المرتفع في المقياس العام يرجع إلي تقدمه في %06.7نسبة ب

غالبية المقاييس الفرعية المكونة له، أما على صعيد نتائج المقاييس الفرعية المكونة للمقياس 

 العام، فجاءت النتائج على النحو التالي:  

يكشتتف هتتذا مقيىىاد نشىىاط اًلنتبىىاا عنىىد اسىىتخدام مواقىىع التواصىىل اًلجتمىىاعي   -أ

المقياس عن مدى قدرة مواقع التواصل االجتماعي على جذب انتباه عينة الدراستة 

الميدانية للموضوعات الخاصة بالتصويت والمشاركة السياسية فتي االستتفاء علتى 

االنتبتاه عنتد استتخدام مواقتع الدستور، ويوضح الجدول التالي نتائج  مقياس نشتاط 

 التواصل االجتماعي  كما يلي:

 ( 42جدول رقم )

 نتائج مقياد نشاط اًلنتباا عند تصف  استخدام التواصل اًلجتماعي
 43.0 129 مرتفع

 33.7 101 متوسط

 23.3 70 منخفض

 100.0 300 اإلجمالي

كشفت نتائج الجدول السابق أن المستوى المرتفع  لإلنتباه أفراد عينة الدراسة جاء في    

، وأخيًرا المستوى المرتفع %33.7، تاله المستوى المتوسط بنسبة %23المقدمة بنسبة 

 ، أما علي صعيد العبارات التي كونت هذا المقياس فجاءت كما يلي: %43.3بنسبة 

حيث  أو الصفحات التي تقدم الجديد عن الدستور:انتباهي المجموعات  تج ب .0

 %44.3، ونادًرا بنسبة  %45.3، وأحيانا بنسبة  %54.2كان دائما بنسبة 

حيث كان دائًما بنسبة  انتبه جيداا لتعليقات الجمهور التي تدعو لمقاطعة الدستور: .4

 %07، ونادًرا بنسبة  %20.3، وأحيانًا بنسبة  20.7%

المعالجات التي تقدمها صفحات النخب على مواقع التواصل وأرائهم يلفت انتباهي  .2

، وأحيانًا بنسبة  %24نسبة حيث كان دائًما ب حتى لو كانت عكب آرائي:

 . %07.3، ونادًرا بنسبة 21.7%

يكشتف هتذا مقياد نشاط اًلستغراق عند استخدام مواقىع التواصىل اًلجتمىاعي :  -ب

االجتمتاعي علتى دفتع عينتة الدراستة الميدانيتة المقياس عتن قتدرة مواقتع التواصتل 

الستمرار التفكير فتي القترار التصتويتي والمشتاركة فتي االستتفتاء علتي الدستتور، 

ويوضتتتح الجتتتدول التتتتالي نتتتتائج مقيتتتاس نشتتتاط االستتتتغراق متتتن استتتتخدام مواقتتتع 

 التواصل االجتماعي  كما يلي:
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( 42جدول رقم )  

ام مواقع التواصل اًلجتماعي نتائج مقياد نشاط اًلستغراق عند استخد  

 مستويات المقياد التكرار النسبة

 مستوى متوسط 274 91.3

 مستوى مرتفع 26 8.7

 اإلجمالي 300 100

يكشف الجدول السابق عن نتائج مقياس نشاط االستغراق من استخدام مواقع    

التواصل االجتماعي  لدى عينة الدراسة الميدانية، وتبين أن المستوى المتوسط جاء 

، أما على %8.7، ، وأخيًرا المستوى المتوسط بنسبة %90.3في المقدمة بنسبة 

 يلي: صعيد العبارات التي كونت المقياس فجاءت كما

حيث  أقرأ بعمق المعلومات المعروضة على المواقع واقارنها بالواقع : -0

 %46.3، ونادًرا بنسبة  %33.7، وأحيانًا بنسبة  %21كان دائًما بنسبة 

حيث أت كر اراء بعض اًلصدقاء حول الدستور اثناء تعرضي للمواقع:  -4

 %42.6بنسبة ، ونادًرا  %35.7، وأحيانًا بنسبة  %39.7كان دائًما بنسبة 

أفكر في تقييم المواقع للدستور وما يدور حولي من تقييم ألسىرتي والنخىب  -2

،  %49.7، وأحيانًتتا بنستتبة  %24.7حيتتث كتتان دائًمتتا بنستتبة  فىىي البىىرامج:

 .%47.6ونادًرا بنسبة 

يكشتف مقياد نشاط اإلدراك اًلنتقائي من استخدام مواقع التواصل اًلجتماعي :  -ت

المضتتمون التتتي يفضتتلها عينتتة الدراستتة الميدانيتتة عنتتد هتتذا المقيتتاس عتتن طبيعتتة 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي ، ويوضح الجدول التالي نتائج نشتاط اإلدراك 

 االنتقائي من استخدام مواقع التواصل االجتماعي كما يلي:

(21جدول رقم )   

  عينتائج مقياد نشاط اإلدراك اًلنتقائي من استخدام مواقع التواصل اًلجتما

 مستويات المقياد التكرار النسبة

 مستوى مرتفع 174 58

 مستوى متوسط 96 32

 مستوى منخفض 30 10

 اإلجمالي 300 100

يكشف الجدول السابق عن نتائج مقياس نشاط اإلدراك االنتقائي من استخدام مواقع    

التواصل االجتماعي  لدى عينة الدراسة الميدانية، وتبين أن المستوى المرتفع الذي 



 

 4102دراسة تطبيقية على انتخابات  -دور الفضائيات المصرية في تشكيل مدركات الجمهور لسمات القيادة لدى مرشحي الرئاسة

 888 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

، وأخيًرا المستوى %34، تاله المستوى المنخفض بنسبة %58جاء في المقدمة بنسبة 

 عيد العبارات التي كونت المقياس فجاءت كما يلي: ، أما على ص%01المرتفع بنسبة 

 أتعرض للمجموعات والصفحات التي تتفق مع آرائي حول الدستور فقط: -0
، ونادًرا بنسبة  %24.7، وأحيانًا بنسبة  %22.7حيث كان دائًما بنسبة 

04.6% 

أشعر باًلطمئنان عندما يتفق تعليقات المشاركين في تلك الصفحات مع  -4

،  %34، وأحيانًا بنسبة  %22.7حيث كان دائًما بنسبة  رأيي الشخصي:

  %43.3ونادًرا بنسبة 

حيث  أحب الصفحات  التي تتطرح وجهات نظر تتقارب مع وجهة نظري: -2

 %06.7، ونادًرا بنسبة  %31.3، وأحيانًا بنسبة  %53كان دائًما بنسبة 

مقياد أنماط النشاط المعوق للتىأثيرات اًلتصىالية التىي يمارسىها عينىة الدراسىة  -4

 الميدانية عند التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي: 

 ( 20جدول رقم ) 

 نتائج مقياد أنماط النشاط المعو  للتأثيرات اًلتصالية التي يمارسها عينة الدراسة 

 العبارات
الوزن  معارض محايد موافق

 % ك % ك % ك المرجح

 34.0 38.7 116 54.7 164 6.7 20 عرض معلومات عن الدستور جعلتني محبط

 34.0 48.0 144 36.0 108 16.0 48 أشعر باليأس اثناء قراءة تقييم مواد  الدستور الجديد

بعد  التعرض للصفحات السياسية اشعر انها بعيدة عن 

 الحياة الواقعية
74 24.7 98 32.7 128 42.7 41.0 

 60.0 24.7 74 30.7 92 44.7 134 تهتم المواقع بعرض السلبيات أكثر من اإليجابيات

تعرض جميع الصفحات نفس اآلراء والتحليلالت مما 

 جعلتني  اتجنب التعرض لها
48 16.0 106 35.3 146 48.7 33.7 

 52.3 28.0 84 39.3 118 32.7 98 دعوات الصفحات لنعم للدستور جعلتني ال اتعرض لها

في بعض الصفحات تعالج مواد الدستور وتشرحها 

 بشكل مخالف للواقع
92 30.7 84 28.0 124 41.3 44.7 

ال أثق في كل المعلومات التي قدمتها مواقع التواصل 

 ألنها عادة تكون أراء شخصية
92 30.7 130 43.3 78 26.0 52.3 

هناك بعض األراء الشخصية التي عرضت  على مواقع 

 التواصل على أنها اراء الجماهير والمواطنين
106 35.3 114 38.0 80 26.7 54.3 

يستتتعرض الجتتدول الستتابق أنمتتاط النشتتاط المعتتوق للتتتأثيرات االتصتتالية التتتي يمارستتها 

عينة الدراسة الميدانيتة عنتد استتخدام مواقتع التواصتل االجتمتاعي ، وشتكلت العبتارات 

السابقة في مجموعها مقياًسا عاًمتا ألنمتاط النشتاط المعتوق، والتذي يتكتون متن مقتاييس 

ومقيتتاس الشتتك، ومقيتتاس التجنتتب ، وعلتتي صتتعيد  فرعيتتة هتتي مقيتتاس تحويتتل االنتبتتاه

 التفصيل فجاء ما يلي: 
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( 24جدول رقم )  

نة الدراسة نتائج مقياد أنماط النشاط المعوق للتأثيرات اًلتصالية التي يمارسها عي

 نتيجة استخدام مواقع التواصل اًلجتماعي 

 مستويات المقياد التكرار النسبة

 منخفض 027 22.7

 متوسط 040 21.2

 مرتفع 24 02

 اإلجمالي 300 100.0

كشفت نتائج مقياس أنماط النشاط المعوق للتأثيرات االتصالية التي يمارسها عينة   

الدراسة الميدانية نتيجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بصورة عامة، وتبين أن 

، تاله المستوى المتوسط بنسبة %25.3المستوى المنخفض جاء في المقدمة بنسبة 

، والجدير بالذكر أن تقدم المستوى %02بنسبة ، وأخيًرا المستوى المنخفض 21.3%

المنخفض في المقياس العام يرجع إلي تقدمه في غالبية المقاييس الفرعية المكونة له، 

أما علي صعيد نتائج المقاييس الفرعية المكونة للمقياس العام، فجاءت النتائج على 

 النحو التالي:  

يكشتتف هتتذا واصىىل اًلجتمىىاعي: مقيىىاد تحويىىل اًلنتبىىاا عنىىد اسىىتخدام مواقىىع الت -أ

المقياس عتن متدى قتدرة استتخدام مواقتع التواصتل االجتمتاعي علتي تحويتل انتبتاه 

عينة الدراسة الميدانية ، ويوضح الجدول التالي نتتائج مقيتاس تحويتل االنتبتاه عنتد 

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي كما يلي:

 (22جدول رقم ) 

 نتائج مقياد تحويل اًلنتباا  

 مستويات المقياد التكرار النسبة

 مستوى منخفض 091 27.5

 مستوى متوسط 056 39

 مستوى مرتفع 52 03.5

 اإلجمالي 300 100

يكشف الجدول السابق عن نتائج مقياس تحويل االنتباه من استخدام مواقع التواصل    

االجتماعي لدى عينة الدراسة الميدانية، وتبين أن المستوى المنخفض جاء في المقدمة 

، وأخيًرا المستوى المرتفع بنسبة %39، تاله المستوى المتوسط بنسبة %27.5بنسبة 

 ات التي كونت هذا المقياس فجاءت كما يلي: ، أما علي صعيد العبار03.5%
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حيث كان موافق بنسبة عرض معلومات عن الدستور جعلتني محبط:  -0

 %38.7، ومعارض بنسبة  %52.7، ومحايد بنسبة  6.7%

حيث كان موافق  اشعر باليأد أثناء قراءة تقييم مواد  الدستور الجديد: -4

 %28، ومعارض بنسبة  %36، ومحايد بنسبة  %06بنسبة 

 بعد التعرض للصفحات السياسية أشعر أنها بعيدة عن الحياة الواقعية: -3
، ومعارض  %34.7، ومحايد بنسبة  %42.7حيث كان موافق بنسبة 

 %24.7بنسبة 

يكشف هتذا المقيتاس عتن مقياد الشك عند استخدام مواقع التواصل اًلجتماعي:  -ب

الدراستة الميدانيتة مدي قدرة استخدام مواقع التواصتل االجتمتاعي علتي شتك عينتة 

في المعلومات المتقدمة، ويوضح الجدول التالي نتتائج مقيتاس الشتك عنتد استتخدام 

 مواقع التواصل االجتماعي كما يلي:

 ( 22جدول رقم )

 نتائج مقياد الشك

 مستويات المقياد التكرار النسبة

 متوسط 178 59.3

 منخفض 83 27.7

 مرتفع 39 13

 اإلجمالي 300 100

يكشف الجدول السابق عن نتائج مقياس الشك من استخدام مواقع التواصل    

االجتماعي لدى عينة الدراسة الميدانية، وتبين أن المستوى المتوسط جاء في المقدمة 

، وأخيًرا المستوى المرتفع %47.7، تاله المستوى المنخفض بنسبة %57.3بنسبة 

 -نت هذا المقياس فجاءت كما يلي، أما علي صعيد العبارات التي كو%03بنسبة 

 : -مرتبة من أعلى متوسط حسابي مرجح فاألقل

حيتتث كتتان موافتتق بنستتبة  تهىىتم المواقىىع بعىىرض السىىلبيات أكثىىر مىىن اإليجابيىىات: -0

 %42.7، ومعارض بنسبة  %31.7، ومحايد بنسبة  22.7%

حيتث  في بعض الصفحات تعالج مواد الدستور وتشرحها بشكل مخىال  للواقىع: -4

 %20.3، ومعارض بنسبة  %48، ومحايد بنسبة  %31.7كان موافق بنسبة 

ًل أثىق فىىي كىىل المعلومىىات التىىي قىدمتها مواقىىع التواصىىل ألنهىىا عىىادة تكىىون أراء  -3

، ومعارض  %23.3، ومحايد بنسبة  %31.7حيث كان موافق بنسبة  شخصية:

 %46بنسبة 
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يكشتف هتذا المقيتاس مقياد التجنىب عنىد اسىتخدام مواقىع التواصىل اًلجتمىاعي:  -ت

عتتن متتدي قتتدرة استتتخدام مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي علتتي تجنتتب عينتتة الدراستتة 

الميدانية ألخبار عتن االستتفاء الدستتوري ، ويوضتح الجتدول التتالي نتتائج مقيتاس 

 الشك عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي كما يلي:

 (22دول رقم ) ج

 مقياد التجنب

 مستويات المقياد التكرار النسبة

 منخفض 172 43

 مرتفع 86 33.7

 متوسط 42 23.3

 اإلجمالي 300 100

يكشف الجدول السابق عن نتائج مقياس التجنب من استخدام مواقع التواصل    

االجتماعي لدى عينة الدراسة الميدانية، وتبين أن المستوى المنخفض جاء في المقدمة 

، وأخيًرا المستوى المرتفع % 33.7، تاله المستوى المنخفض بنسبة %23بنسبة 

 -ي كونت هذا المقياس فجاءت كما يلي، أما علي صعيد العبارات الت% 43.3بنسبة 

 : -مرتبة من أعلى متوسط حسابي مرجح فاألقل

حيتتث  تعىرض جميىىع الصىفحات نفىىب اآلراء والتحلىىيالت ممىا جعلتنىىي أتجنىىب التعىرض لهىىا: -0

 %28.7، ومعارض بنسبة  %35.3، ومحايد بنسبة  %06كان موافق بنسبة 

،  %34.7حيتث كتان موافتق بنستبة  :دعوات الصفحات لنعم للدستور جعلتني ًل أتعىرض لهىا -4

 %48، ومعارض بنسبة  %39.3ومحايد بنسبة 

هنىىاك بعىىض األراء الشخصىىية التىىي عرضىىت  علىىى مواقىىع التواصىىل علىىى أنهىىا أراء الجمىىاهير  -2

 %46.7، ومعارض بنسبة  %38، ومحايد بنسبة  %35.3حيث كان موافق بنسبة  والمواطنين:

 المحور العاشر: القرار التصويتي والمشاركة السياسية للشباب:  

رؤيىىىة البىىىاحثين حىىىول مىىىدى تىىىأثير مواقىىىع التواصىىىل اًلجتمىىىاعي علىىىى القىىىرار  -0

 التصويتي:

( 26جدول رقم )   

 تأثير المواقع على القرار التصويتي
 % ك مدى التأثير

 64.3 087 إلى حد كبير 

 42 74 إلى حد ما             

 03.7 20 حد ضعيف إلى

 011 311 مجموع
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متتن عينتتة الدراستتة  %86نتتتائج الجتتدول الستتابق لتؤكتتد أن هنتتاك متتا يقتترب  جىىاءت -

مؤكتتتدين أن مواقتتتع التواصتتتل االجتمتتتاعي كانتتتت متتتن األدوات الفاعلتتتة والهامتتتة 

دراسىىة والمتتؤثرة علتتى قتترارهم التصتتويتي بشتتكل كبيتتر، اتفقتتت متتع تلتتك النتيجتتة 

Walter (4112)(96 ) دراسةMaqsood Shaheen(4112)(97) 

مدى مساعدة المعلومات المثارة في مواقع التواصل اًلجتماعي علي اتخاذ قىرار  -4

 التصويت: 

(27جدول رقم )   

 مساعدة المعلومات المثارة في مواقع التواصل اًلجتماعي علي اتخاذ قرار التصويت

 % ك مدى المساعدة

 94.3 477 نعم

 7.7 33 ال

 011 311 مجموع

الجدول السابق عن مدى مساعدة المعلومات المثتارة للمبحتوثين فتي مواقتع  يكش  -

التواصتتل االجتمتتاعي علتتى اتختتاذ قتترار التصتتويت حيتتث ارتفعتتت نستتبة مستتاعدتها 

 من عدم مساعدتها في اتخاذ القرار.  %7.7في مقابل نسبة  %94.3بنسبة 

مىىدى تىىأثير متابعتىىك لمواقىىع التواصىىل اًلجتمىىاعي عىىن اًلسىىتفتاء علىىي دسىىتور  -2

 علي قرار تصويتك النهائي:  4102

( 22جدول رقم )  

 شكل التأثير على القرار التصويتي
 % ك مدى التأثير

 49.1 136 غيرت الرأي من الرفض إلي القبول

 23.8 66 لم تؤثر في تغير الرأي لكن دعمت رأي بالموافقة

 12.3 34 غيرت الرأي من القبول للرفض

 5.8 16 دعمت الرأي بالمقاطعة

 5.4 15 غيرت الرأي بالمقاطعة

 3.6 10 لم تؤثر في تغير الرأي لكن دعمت رأي بالرفض

 100 277 مجموع

الجتتتدول الستتتابق عتتتن شتتتكل تتتتأثير متابعتتتة المبحتتتوثين لمواقتتتع التواصتتتل  يكشىىى  -

علتتي قتترارهم التصتتويتي النهتتائي،  4102االجتمتاعي عتتن االستتتفتاء علتتي دستتتور 

، ثم لتم  %29.0حيث جاء في المقدمة غيرت الرأي من الرفض إلي القبول بنسبة 

نيتتة بنستتبة تتتؤثر فتتي تغيتتر التترأي لكتتن دعمتتت رأي بالموافقتتة ( فتتي المرتبتتة الثا

 %04.3، ثم غيرت الرأي من القبول للترفض فتي المرتبتة الثالثتة بنستبة  43.8%

، ثم غيترت الترأي  %5.8، ثم دعمت الرأي بالمقاطعة  في المرتبة الرابعة بنسبة 
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، وأخيترا لتم تتؤثر فتي تغيتر الترأي  %5.2بالمقاطعة فتي المرتبتة الخامستة بنستبة 

 ..  ...%3.6لكن دعمت رأي بالرفض بنسبة 

يمكننتا القتول أن أبترز أشتكال التـتأثير هتو  وعند قراءة الجدول السابق بشكل أخر -

، فتي حتين أننتا نجتد أن هنتتاك %67تغييتر القترار للعينتة وذلتك بنستبة اقتربتتت متن 

من أشكال التـاثير جاء بمجرد التدعم لقتراراتهم، وفتي ستياق متصتل يمكننتا  33%

 موافقة ودعم الدستور. جاء قراره بال %73ما يقرب من أن نؤكد أن 

 مقياد دور المواقع في التوعية بمعنى المشاركة السياسية:  -2

 ( 22جدول رقم )

 يوض  العبارات التي تكون مقياد المشاركة السياسية لدى عينة الدراسة
 

 العبارة

الوزن  معارض محايد موافق

 المرجح

  % ك % ك % ك

تعرفت على معنى المشاركة ومفهومها ومبادئها 

 وصورها وقضاياها

132 44.0 118 39.3 50 16.7 63.7 

تأكدت أن الحرية تشمل كافة مناحي السلوك السياسي 

 لإلنسان

102 34.0 164 54.7 34 11.3 61.3 

تعلمت كيفية التعبير الجاد الناقد الواعي علي األمور 

 دون مبالغة أو تقليل من شأن األمر

152 50.7 78 26.0 70 23.3 63.7 

فإلدالء بصوتي في االستفتاء نظرا لدعوات نزلت 

 مواقع التواصل االجتماعي

129 43.0 130 43.3 41 13.7 64.7 

 62.2 25.0 75 25.7 77 49.3 148 عرفت المعنى الحقيقي للديموقراطية

المرأة أثبتت أنها شريك أساسي وفعال في الثورة ولها 

 دور هام في مرحلة التحول الديمقراطي

211 70.3 19 6.3 70 23.3 73.5 

عمقت المشاركة السياسية بالرأي واإلدالء بصوتي في 

 صناعة الدستور إحساسي بأهمية

154 51.3 120 40.0 26 8.7 71.3 

علمتني أن لصوتي االنتخابي قيمة هامة جدًا في تحديد 

 مصير امة

181 60.3 87 29.0 32 10.7 74.8 

 78.0 11.3 34 21.3 64 67.3 202 المشاركة السياسية واجب وطني

االستفتاء على الدستور من مظاهر الحياة السياسية 

 الجيدة

155 51.7 117 39.0 28 9.3 71.2 

تعد المشاركة السياسية وسيلة إلثبات الوجود وتأكيد 

 علي حرية اإلنسان

151 50.3 84 28.0 65 21.7 64.3 

المشاركة تعد من واجب الفرد نحو وطنه في مقابل 

 واجباتهحرصه علي 

181 60.3 74 24.7 45 15.0 72.7 

 56.5 25.6 77 35.7 107 38.7 116 البنود الدستورية تمثل نصوًصا واضحة بالنسبة لى

لدي القدرة علي إجراء مناقشات حول مواد الدستور 

 الجديد مع اآلخرين

135 45.0 109 36.3 56 18.7 63.2 

 77.8 6.0 18 32.3 97 61.7 185 أحرص علي أن يكون ليدور في لحياة السياسية

قرار لجان الوافدين من القرارات الصائبة للجنة العليا 

 لالنتخابات

147 49.0 113 37.7 40 13.3 67.8 

يستتتتعرض الجتتتدول الستتتابق عبتتتارات متتتن واقتتتع الحيتتتاة اليوميتتتة والموضتتتوعات  -

المرتبطتتة الدستتتور واالستتتفتاء وذلتتك للتعتترف علتتى مستتتوى التتوعي السسياستتي 
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واختراق الشباب الحياة السياسية متن بعتد التعترض لمواقتع التواصتل االجتمتاعي، 

 علي صعيد التفصيل كما يلي: 

:المشاركة السياسية واجب جاءت العبارات التي حظيت نسبة موافقة عاليه  -

وطني،ثم أحرص علي أن يكون لي دور في الحياة السياسية، تلتها علمتني أن 

لصوتي االنتخابي قيمة هامة جدًا في تحديد مصير أمة ، ثم المرأة أثبتت أنها 

شريك أساسي وفعال في الثورة ولها دور هام في مرحلة التحول الديمقراطي، ثم 

ة بالرأي واإلدالء بصوتي في صناعة الدستور إحساسي عمقت المشاركة السياسي

 بأهمية، ثم االستفتاء على الدستور من مظاهر الحياة السياسية الجيدة. 

: البنود الدراسة أما العبارات التي تعكب مستوى وعي منخفض لعينة -

الدستورية تمثل نصوًصا واضحة بالنسبة لى، ثم عبارة تأكدت أن الحرية تشمل 

 كافة مناحي السلوك السياسي لإلنسان، ثم عرفت المعنى الحقيقي للديموقراطية. 

ويتضىى  ممىىا سىىبق أن هنىىاك تاكيىىد غيىىر مباشىىر مىىن قبىىل بعىىض أفىىراد العينىىة أن لىىيب 

م رؤيىة واضىحة حىول بنىود الدسىتور، ممىا هناك ديموقراطية وحرية، وأن ليب لىديه

يجعلنىىىا نىىىدرك أن مواقىىىع التواصىىىل اًلجتمىىىاعي تؤكىىىد علىىىى عىىىدم تمتىىىع المجتمىىىع 

بالديموقراطية والحرية حتى األن وبعد  مىرور ثىورتين  علىى الشىعب المصىري وبعىد 

يناير سىواء  42نزول العديد من المصريين للمشاركة في العملية اًلنتخابية بعد ثورة 

تاء علىىى الدسىىتور أو اًلنتخابىىات البرلمانيىىة وبعىىدها الرئاسىىية وغيرهىىا مىىن لالسىىتف

 المحافل السياسية.

 النتائج المتعلقة بفروض الدراسة الميدانية: 

 الفرض الرئيسي األول: 

توجد عالقة ذات دًللة إحصائية بين الدوافع النفعية، وأنماط النشاط المدعم   

وعي العينة بمفهوم المشاركة السياسية بعد  للتـأثيرات اًلتصالية وبين مستويات

والختبار صحة الفرض تم استخدام معامل التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي....

 االرتباط بيرسون لبيان نوع العالقة وشدتها والذي يوضحه الجدول التالي: 

 ( 21جدول رقم ) 

اًلتصالية وبين مفهوم العالقة بين الدوافع النفعية وأنماط النشاط المدعم للتأثيرات 

 المشاركة الساسية

 أنماط النشاط المدعم

 الوعي بالمشاركة السياسية

 الدوافع النفعية

 مستوى المعنوية قيمة بيرسون

 1.111 1.381 منخفض

 1.111 1.205 متوسط

 1.101 1.591 مرتفع 
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يكشف الجدول السابق عن قبول الفرض القائل بوجود عالقة دالة إحصائيًا بين كل   

من الدوافع النفعية، وأنماط النشاط المدعم للتأثيرات االتصالية مستويات وعي العينة 

بمفهوم المشاركة السياسية بعد التعرض لمواقع التواصل االجتماعي....وذلك علي 

 النحو التالي: 

ة دالة إحصائيًا بين الدوافع النفعية ونمط النشاط المدعم ثبت وجود عالق -

)المنخفض( للتأثيرات االتصالية وبين إدراك عينة الدراسة لمفهوم الوعي 

(، عندما كانت قيمة معامل االرتباط 1.111السياسي، وذلك عند مستوى معنوية )

خفض ( والتي تدل علي أن العالقة طردية متوسطة، أي كلما ان1.38بيرسون )

تأثير األنشطة المدعمة لالتصال كلما انخفض مستوى الوعي بمفهوم المشاركة 

 السياسية. 

كما ثبت وجود عالقة دالة إحصائيًا بين الدوافع النفعية ونمط النشاط المدعم  -

)المتوسط( للتأثيرات االتصالية وبين إدراك عينة الدراسة لمفهوم الوعي 

(، عندما كانت قيمة معامل 1.111السياسي،  وذلك عند مستوى معنوية )

 ( والتي تدل علي أن العالقة طردية متوسطة. 1.205االرتباط بيرسون )

ثبت وجود عالقة دالة إحصائيًا بين الدوافع النفعية ونمط النشاط المدعم  -

)المرتفع( للتأثيرات االتصالية وبين وبين إدراك عينة الدراسة لمفهوم الوعي 

(، عندما كانت قيمة معامل االرتباط 1.101ى معنوية )السياسي، وذلك عند مستو

( والتي تدل علي أن العالقة طردية قوية، أي كلما ارتفع معدل 1.6بيرسون )

األنشطة المدعمة لالتصال كلما زاد وعي العينة بمفهوم المشاركة السياسية، 

 Hayes 4112)(98) (اتفقت النتيجة السابقة مع ما توصلت له دراسة

 الرئيسي الثاني:الفرض 

توجد عالقة عكسية بين أنماط النشاط المعوق للتأثيرات اًلتصالية وبين مستويات   

وعي العينة بمفهوم المشاركة السياسية بعد التعرض لمواقع التواصل 

والختبار صحة الفرض تم استخدام معامل االرتباط سبيرمان لبيان نوع اًلجتماعي....

 الجدول التالي:  العالقة وشدتها والذي يوضحه

 (20جدول رقم )

العالقة بين أنماط النشاط المعوق للتأثيرات اًلتصالية وبين مستويات وعي العينة 

 بمفهوم المشاركة السياسية بعد التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي....

 

 أنماط النشاط المعوق

 

 مفهوم المشاركة السياسية

 مستوى المعنوية قيمة سبيرمان

- 1.35 1.113 
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يكشف الجدول السابق عن قبول الفرض الثاني والقائل بأن هناك عالقة دالة عكسية   

بين كل أنماط النشاط المعوق للتأثيرات االتصالية وبين مستويات وعي العينة بمفهوم 

المشاركة السياسية بعد التعرض لمواقع التواصل االجتماعي.... وذلك عند مستوي 

( والتي تدل 1.35 -مة معامل االرتباط سبيرمان )(، عندما كانت قي1.113معنوية )

علي أن العالقة عكسية متوسطة أي كلما زاد تأثير أنماط النشاط المعوق لالتصال 

 كلما انخفض مستوى وعي العينة بمفهوم المشاركة السياسية. 

 الفرض الرئيسي الثالي:

بمفهوم توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين مستويات وعي عينة الدراسة    

المشاركة السياسية وبين التأثيرات المختلفة للتعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي 

 )المعرفية، اًلتجاهية، الوجدانية، والسلوكية(.

( حيث ثبت وجود فروق ذات One WaY Anovaاستخدمت الباحثة اختبار )  

مستويات وعي عينة الدراسة بالمشاركة السياسية وبين داللة إحصائية بين 

( وعندما كانت قيمة ف 1.124، وذلك عند مستوي معنوية )التأثيرات بشكل عام

(، وعلي صعيد النتائج التفصيلية للفرض علي صعيد كل نوع تأثير، فكانت 9.99)

 النتائج علي النحو التالي: 

 (  24جدول رقم ) 

( عن One WaY Anovaيوض  نتائج اختبار تحليل التباين أحادي اًلتجاا )

فروق ذات دًللة إحصائية مستويات وعي عينة الدراسة بالمشاركة السياسية وجود 

 وبين التأثيرات المختلفة

 التأثيرات
مستويات 

 الوعي
 ن

المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية
 قيمة ف

مستوى 

 المعنوية

 التأثيرات اًلتجاهية

 2 2.0625 32 منخفض

297 

299 

13.894 

 

.000 

 
 2.2938 160 متوسط

 2.5370 108 مرتفع

 التأثيرات السلوكية

 2 1.9375 32 منخفض

297 

299 

7.517 

 

.001 

 
 1.9250 160 متوسط

 2.1759 108 مرتفع

 التأثيرات الوجدانية

 2 1.3750 32 منخفض

297 

299 

 1.7438 160 متوسط 000. 26.858

 2.1574 108 مرتفع

 التأثيرات المعرفية

 2 2.0000 32 منخفض

297 
1.804 .166 

 2.0250 160 متوسط

   299 1.9722 108 مرتفع

الـتأثيرات بشكل 

 عام

 2 2.1875 32 منخفض

297 

299 

 2.0625 160 متوسط 042. 9.991

 2.2130 108 مرتفع
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يكشف الجدول السابق عن اختبارات التحليل اإلحصائي لكل نوع من أنواع التأثيرات 

 مستويات وعي عينة الدراسة بمفهوم المشاركة السياسية ، وتبين ما يلي: وعالقته

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الوعي بمفهوم المشاركة السياسية وبين  -

 (. 03.8( وكانت قيمة ف )1.111التأثيرات االتجاهية، وذلك عند مستوى معنوية )

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الوعي بمفهوم المشاركة السياسية وبين  -

 (. 07.5( وكانت قيمة ف )1.10التأثيرات السلوكية، وذلك عند مستوى معنوية )

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الوعي بمفهوم المشاركة السياسية وبين  -

 (. 46.8( وكانت قيمة ف )1.111وية )التأثيرات الوجدانية، وذلك عند مستوى معن

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الوعي بمفهوم المشاركة السياسية وبين  -

 (. 0.8( وكانت قيمة ف )1.066التأثيرات المعرفية، وذلك عند مستوى معنوية )

وتعليقاا علي النتائج التفصيلية، تبين أن صحة الفرض تحققت عند ثال  أنواع من 

السلوكية( ولم تتحقق عند  -اًلتجاهية -التأثيرات اًلتصالية وهي )الوجدانية

 التأثيرات المعرفية. 

 الفرض الرئيسي الرابع:

توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين معدل اهتمام عينة الدراسة بمتابعة   

موضوعات اًلستفتاء من خالل مواقع التواصل اًلجتماعي وبين المتغيرات 

 المستوى اًلجتماعى اًلقتصادى(. -اًلنتماء الحزبي –الديموغرافية للعينة )النوع 

، حيث ثبت عدم وجود فروق تبين من التحليل اإلحصائي قبول هذا الفرض جزئيًا  

ذات داللة إحصائية بين معدل اهتمام عينة الدراسة بمتابعة موضوعات االستفتاء من 

خالل مواقع التواصل االجتماعي وبين النوع، واإلنتماء الحزبي، بينما ثبت عدم 

وجود فروق بين معدل اهتمام عينة الدراسة بمتابعة موضوعات االستفتاء من خالل 

اصل االجتماعي والمستوى االقتصادي االجتماعي، وينبثق من الفرض مواقع التو

 الرئيسي الرابع مجموعة من الفروض الفرعية علي النحو التالي:

 الفرض الفرعي األول للفرض الرئيسي الرابع:  -

توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين معدل اهتمام عينة الدراسة بمتابعة   

 قع التواصل اًلجتماعي وبين النوع.موضوعات اًلستفتاء من خالل موا

( قبول الفرض الفرعي والقائل بأن هناك فروق T-testتبين من استخدام اختبار ) -

ذات داللة إحصائية بين معدل اهتمام عينة الدراسة بمتابعة موضوعات االستفتاء 

من خالل مواقع التواصل االجتماعي وبين النوع ، وذلك عند مستوى معنوية 

(، وذلك لصالح لإلناث عند متوسط حسابي 6.7وعندما كانت قيمة ت )( 1.101)

 كونجو شين ، وقد اختلفت تلك النتيجة مع دراسة  (36.5( في مقابل )61.3)
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Ju Chen-Kuan(99) 4100  وحيث أكدت نتائج الدراسة أن الرجال

يستخدمون تلك المواقع للمشاركة والتفاعل السياسي، وهي النتائج التي يوضحها 

 لجدول التالي: ا

 (  22جدول رقم )  

عن وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين معدل اهتمام  T-testيوض  نتائج اختبار 

عينة الدراسة بمتابعة موضوعات اًلستفتاء من خالل مواقع التواصل اًلجتماعي 

 وبين النوع
 النوع

 

معدل 

 اًلهتمام

قيمة  071أنثى      ن=  021ذكر    ن= 

 ت

مستوي 

المتوسط  المعنوية

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

36.5865 8.12897 60.3309 9.42753 6.7 1.101 

 الفرض الفرعي الثاني المتفرع من الفرض الرئيسي الرابع:  -

توجد فروق ذات دًللة إحصائية معدل اهتمام عينة الدراسة بمتابعة موضوعات   

 اًلستفتاء من خالل مواقع التواصل اًلجتماعي وبين مدى اًلنتماء الحزبي لهم. 
( قبول الفرض الفرعي والقائل بوجود فروق ذات T-testتبين من استخدام اختبار )   

حيث حجم التعرض لمواقع التواصل داللة إحصائية بين الشباب الجامعي من 

( وعندما كانت قيمة 1.111االجتماعي وبين نوع التعليم، وذلك عند مستوي معنوية )

(، وذلك لصالح عينة الدراسة الميدانية المنتمية لألحزاب السياسية عند 40.0ت )

( للمبحوثين الغير منتمين ألية أحزاب 23.5( في مقابل )68.9متوسط حسابي )

، Alujevic-Lucia Vesnic (4104)(100)دراسة اتفق هذ الفرض مع  سياسية، 

 وهي النتائج التي يوضحها الجدول التالي: 

 (22جدول رقم )

عن وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين معدل اهتمام  T-testيوض  نتائج اختبار 

عينة الدراسة بمتابعة موضوعات اًلستفتاء من خالل مواقع التواصل اًلجتماعي 

 وبين اًلنتماء الحزبي

 اًلنتماء الحزبي

 

 معدل اًلهتمام

 442ًل ينتمي      ن=  77ينتمي    ن= 
قيمة 

 ت

مستوي 

 المعنوية
المتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 المعياري

68.9935 6.75901 43.4978 10.48377 40.0 1.111 

 الفرض الفرعي الثالي المتفرع من الفرض الرئيسي الرابع:  -

توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين معدل اهتمام عينة الدراسة بمتابعة   

موضوعات اًلستفتاء من خالل مواقع التواصل اًلجتماعي وبين المستوى 

 اًلجتماعي اًلقتصادي.
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( عدم وجود فروق ذات داللة One WaY Anovaتبين من استخدام اختبار )

اء من خالل مواقع التواصل إحصائية بين معدل االهتمام بموضوعات االستفت

(  1.482االجتماعي وبين المستوى االقتصادي االجتماعي، ألن مستوى المعنوية )

(، وبذلك نرفض الفرض الفرعي السابق، وعلى صعيد النتائج 1.15أي أكبر من )

 التفصيلية للفرض فكانت النتائج على النحو التالي: 

 (22جدول رقم )

( عن One Way Anovaالتباين أحادي اًلتجاا )يوض  نتائج اختبار تحليل 

وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين معدل اهتمام عينة الدراسة بمتابعة موضوعات 

 اًلستفتاء وبين المستوى اًلجتماعي اًلقتصادي.

 مستوى المعنوية قيمة ف درجات الحرية المتوسط الحسابي ن المستوى اًلقتصادي

 2 1.6667 6 منخفض

297 

299 

1.266 .284 

 2.0221 181 متوسط

 2.0265 113 مرتفع

 الفرض الرئيسي الخامب:

هناك عالقة ذات دًللة إحصائية بين حجم التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي وبين 

... والختبار صحة الفرض تم استخدام معامل القرار التصويتي لعينة الدراسة.

 االرتباط سبيرمان لبيان نوع العالقة وشدتها والذي يوضحه الجدول التالي: 

 ( 26جدول رقم ) 

العالقة بين حجم التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي وبين القرار التصويتي لعينة 

 الدراسة

 

 معدل التعرض لمواقع التواصل اًلجتماعي

 القرار التصوتي 

 مستوى المعنوية قيمة سبيرمان

1.247 1.111 

يكشف الجدول السابق عن قبول الفرض الخامس والقائل بأن هناك عالقة ذات داللة   

إحصائية بين حجم التعرض لمواقع التواصل االجتماعي وبين القرار التصويتي لعينة 

(، عندما كانت قيمة معامل االرتباط 1.111الدراسة، وذلك عند مستوى معنوية )

عالقة طردية متوسطة القوة أي كلما زاد ( والتي تدل على أن ال1.247سبيرمان )

حجم تعرض العينة لمواقع التواصل االجتماعي كلما ساعدهم ذلك على اتخاذ القرار 

دراسة كال من  التصويتي، وجاءت نتيجة الفرض السابق تتفق مع ما توصلت له 

Boroughs  (4101)(101)،Budak  (4101)(102 ) . 
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 الفرض الرئيسي السادد:

ذات دًللة إحصائية بين متابعة الموضوعات المتعلقة بالدستور وبين هناك عالقة 

... والختبار صحة الفرض تم استخدام معامل القرار التصويتي لعينة الدراسة.

 االرتباط جاما لبيان نوع العالقة وشدتها والذي يوضحه الجدول التالي: 

 ( 27جدول رقم ) 

 ر وبين القرار التصويتي لعينة الدراسةالعالقة متابعة الموضوعات المتعلقة بالدستو
 

 متابعة الموضوعات المتعلقة باإلستفتاء

 القرار التصوتي 

 مستوى المعنوية قيمة جاما

1.642 1.111 

يكشف الجدول السابق عن قبول الفرض السادس والقائل بأن هناك عالقة ذات داللة   

إحصائية بين متابعة الموضوعات المتعلقة بالدستور وبين القرار التصويتي لعينة 

(، عندما كانت قيمة معامل االرتباط 1.111الدراسة ، وذلك عند مستوى معنوية )

قة طردية قوية اي كلما زاد حرص عينة ( والتي تدل علي أن العال1.643جاما )

الدراسة على متابعة الموضوعات واألخبار المتعلقة بالدستور واالستفتاء من خالل 

وهو ما  مواقع التواصل االجتماعي كلما ساعدهم ذلك على اتخاذ القرار التصويتي،

 .   ( 103)(4104واخرون) Conroy Meredithاتفق مع دراسة 

 الفرض الرئيسي السابع:

هناك عالقة ذات دًللة إحصائية بين متابعة الموضوعات المتعلقة بالدستور وبين 

... والختبار صحة الفرض تم استخدام معامل معرفة المواد المتعلقة بالدستور.

 االرتباط جاما لبيان نوع العالقة وشدتها والذي يوضحه الجدول التالي: 

 (22جدول رقم )  

المتعلقة بالدستور وبين معرفة المواد المتعلقة العالقة متابعة الموضوعات 

 بالدستور
 

 متابعة الموضوعات المتعلقة باإلستفتاء

 المعرفة

 مستوى المعنوية قيمة جاما

1.172 1.022 

يكشف الجدول السابق عن عدم وجود عالقة بين متابعة الموضوعات المتعلقة   

(، 1.055بالدستور وبين معرفة المواد المتعلقة بالدستور، وذلك ألن مستوي معنوية )

 (، وبذلك يرفض الفرض السابق. 1.15أي أكبر من ) 

 الفرض الرئيسي الثامن:

موضوعات المتعلقة بالدستور وبين هناك عالقة ذات دًللة إحصائية بين متابعة ال

.. والختبار صحة الفرض تم استخدام معامل اتجاهات عينة الدراسة نحو الدستور.

 االرتباط بيرسون لبيان نوع العالقة وشدتها والذي يوضحه الجدول التالي: 
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 (22جدول رقم )  

الدراسة نحو العالقة متابعة الموضوعات المتعلقة بالدستور وبين اتجاهات عينة 

 الدستور

 

 متابعة الموضوعات المتعلقة باإلستفتاء

 اًلتجاا

 مستوى المعنوية قيمة بيرسون

- 1.222  1.111 

يكشف الجدول السابق عن قبول الفرض الثامن والقائل بأن هناك عالقة ذات داللة   

إحصائية بين متابعة الموضوعات المتعلقة بالدستور وبين اتجاهات عينة الدراسة نحو 

(، عندما كانت قيمة معامل االرتباط 1.111الدستور ، وذلك عند مستوى معنوية )

ن العالقة عكسية متوسطة القوة أي كلما زاد ( والتي تدل علي أ1.285 -بيرسون )

حرص عينة الدراسة على متابعة الموضوعات واألخبار المتعلقة بالدستور واالستفتاء 

من خالل مواقع التواصل االجتماعي كلما رفضوا الدستور وجاءت اتجاهاتهم سلبية 

 نحوه.  

اسىىتخالص  وخلصىت الدراسىىة إلىي مجموعىىة مىىن النتىائج التىىي سىىاعدت الباحثىة علىىي

 بعض اًلستنتاجات وهي :

هناك إقبال من جانتب الشتباب إلتى استتخدام مواقتع التواصتل االجتمتاعي وهتذا متا  -

توصلت له العديد من الدراسات األخرى في نفس الستياق، كمتا اتضتح متن النتتائج 

زيادة معدل التعرض وتصفح الشباب لتتك المواقتع والتذي قتد يصتل إلتى أكثتر متن 

وقد أرجعت الباحثة ه ا التزايد في تصف  تلك المواقىع إلىى ، خمسة ساعات يوميًا

التطور ال ي طرأ على تكنولوجيا خدمات التليفون المحمول حيي يمكنىه الىدخول 

 –والفىىىيب بىىىوك  –علىىىى اإلنترنىىىت ومواقىىىع التواصىىىل اًلجتمىىىاعي مثىىىل )تىىىوتير 

اليوتيىىىوب( والتطىىىوير المسىىىتمر للمواقىىىع اًلجتماعيىىىة لتقىىىديم أفضىىىل الخىىىدمات 

 للمستخدمين عن طريق المحمول.

أصتتتبحت تكنولوجيتتتا االتصتتتال والتتتتي أنتجتتتت مواقتتتع التواصتتتل االجتمتتتاعي متتتن  -

العوامل الهامة والتعبير عن الرأي وساهمت في خلق وستائل جديتدة للقضتاء علتى 

 حالة إحجام الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية. 

أصتتبحت مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي هتتي الوستتيط الجديتتد للمشتتاركة السياستتية،   -

وأصتتتبحت متتتن األدوات الهامتتتة والفعالتتتة للتتتتأثير علتتتي القتتترار السياستتتي والحيتتتاة 

 السياسية. 

استتتخدام الشتتباب مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي بكثافتتة لمناقشتتة القضتتايا السياستتية   -

 ابة من السلطات أو الحكومات. والتعبير عن رأيهم بحرية دون خوف أو رق
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التفاعليتتة السياستتية للشتتباب عبتتر مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي زادت بشتتكل فعتتال  -

ينتاير وكانتت متن أشتكال تلتك التفاعليتة هتو التعليتق  45ومؤثر وخاصة بعد ثتورة 

 على األحداث والموضوعات السياسية. 

عالقتتة متكاملتتة  العالقتتة بتتين مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي والمشتتاركة السياستتية -

ومتفاعلتتة وكتتل منهمتتا يغتتذي األختتر وال غنتتى عتتن كتتل طتترف بهتتا فلقتتد أصتتبحت 

 العالقة بينهما متشابكة. 

وتعكس نتائج الدراسة ونتائج العديد من الدراسات والتي اهتمتت بمواقتع التواصتل  -

االجتماعي والمشاركة السياسية إلى أن هناك البعض من يؤكتد علتى عتدم إمكانيتة 

ع التواصتل االجتمتاعي بصتنع قاعتدة جماهيريتة وقتد ترجتع الباحثتة هتتذا قيتام مواقت

السبب إلى زيادة نسبة األمية، مؤكدين أن هتذا الترأي التذي تتؤثر فيته تلتك المواقتع 

هتتو التترأي النخبتتوي فقتتط ولتتيس الجمتتاهيري، علتتى الجانتتب األختتر  تؤكتتد بعتتض 

تفعيتل المشتاركة  الدراسات أن  استخدام مواقع التواصل االجتماعي يتعدى ليشتمل

السياستتية اإليجابيتتة لألفتتراد، حيتتث أكتتدت نتتتائج العديتتد متتن الدراستتات أن مواقتتع 

التواصتتل االجتمتتتاعي وعلتتتى رأستتتها الفتتتيس بتتوك تستتتاهم بشتتتكل فعتتتال فتتتي بنتتتاء 

المعتقدات السياسية لشباب الجامعات، كما تستاعدهم علتي التفاعتل متع المرشتحين 

النشتتاط السياستتي االفتراضتتي علتتى مواقتتع بشتتكل أكثتتر إيجابيتتة، باإلضتتافة إلتتي أن 

 التواصل االجتماعي. 

 التوصيات 

 يستتطيع حيتث لهتا حلتول إليجتاد والمشتاركة الشتباب قضتايا طترح علتى التركيتز .0

 الشتبكة متن العالميتة صتفة يأختذ حيتث بتوك الفتيس موقتع اإلطتالع علتى الجميتع

 تصتل أال ممكتن التتي كالصتحف بعتض الوستائل عكس اإلنترنت شبكة المتواجدة

 علتى يعمتل بشتكل الثقافيتة واالجتماعيتة القضتايا إبتراز وكتذلك األماكن من لكثير

 .المجتمع تنمية

 وتبنتي واألزمتات، الثتورات أوقتات فتي بتوك الفيس موقع إغالق عدم إلى الدعوة .4

 لتلتك الوحيتدة الوجهتة باعتبارهتا عليته والمحافظتة والتعبيتر حريتة الترأي سياستة

 توافرها. عدم حين في الحريات

البعتتد األخالقتتي لشتتبكات التواصتتل االجتماعيتتة ومتتدى تأثيرهتتا علتتى المتتراهقين  .3

والشباب, دراسة مقارنة لمواثيتق وأخالقيتات المهنتة بتين اإلعتالم القتديم واإلعتالم 

 الجديد.

التوجهتتات السياستتية فتتي المواقتتع االجتماعيتتة وتأثيراتهتتا المستتتقبلية علتتى جمهتتور  .2

 لشبكة الفيس بوك. المتلقين, دراسة تحليلية 
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التركيز على فئتة الشتباب ومحاولتة التـتأثير علتيهم بشتكل مباشتر متن ختالل تفعيتل  .5

 دور أليات المشاركة النقليدية وخاصة دور األحزاب. 

 دراسة االحتياجات السياسة للشباب وإدماجه في العمل السياسي.  .6

هتا أصتبحت أداة االهتمام بشكل فعال من قبتل الدولتة بوستائل اإلعتالم السياستي ألن .7

 مؤثرة على الفكر السياسي وتوجهات الشباب. 
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